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HU inaugura nova unidade de dispenção farmacêutica
No dia 23  de  Novembro foi inaugurada a nova farmácia do Hos-

pital Universitário no terceiro andar. A obra foi feita pela AAHU 
em parceria com a 7º Vara Federal para o financiamento. A nova 
farmácia já está equipada e abastecida para tratar os pacientes.

A unidade de dispenção farmacêutica foi financiada por editais da Re-
ceita Federal, que arrecadam dinheiro de multas de apenados cumprindo 
sentenças alternativas. Nesse caso, o projeto da farmácia foi aprovado, 
recebendo R$ 32 mil. A Associação também recebeu R$ 8 mil para equi-
pamentos da divisão de Nutrição do Hospital.

Anteriormente, desde 1980, a farmácia funcionava numa área externa 
ao hospital, dificultando o acesso à medicamentos pelos servidores. A 
nova unidade facilita o fluxo de trabalho no HU, a exemplo da Farmácia 
que está instalada na emergência. 

Faz parte dos projetos do HU, a construção de uma nova unidade, 
nela irá ser instalada por todo primeiro andar uma grande fármacia, que 
irá  fornecer medicamentos para a futura demanda.

Casa de Acolhida da AAHU completa um ano - página 2
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Doe livros/roupasDoe sangue Seja voluntário DivulgueDoe dinheiro

No dia 5 de outubro, as volun-
tárias  da Associação de Amigos 
do Hospital Universitário real-
izaram  uma festa em comemora-
ção ao Dia das Crianças, na Uni-
dade de Internação Pediátrica. A 
festa deste ano teve como tema a 
Galinha Pintadinha e contou com 
doces e salgados para os pacien-
tes, numa ocasião de confrater-
nização para acompanhantes e 
funcionários da ala.

Além da festa, houve a distri-
buição de presentes aos pacientes 
da Pediatria e do Ambulatório 
Pediátrico . Os brinquedos foram 
todos adquiridos pelas volun-
tárias, que também distribuíram 
Naninhas do Amor, produzidas 
pelo grupo de artesanato liderado 
por Celia Souza.

Festa de dia das crianças na Pediatria do HU 

Casa de Acolhida da AAHU faz um ano de atividade
 No dia nove de Novembro, a Casa de Acolhida Amigos do HU 

completou um ano de atividades. Localizada à rua Prof. Elpídio Bar-
bosa,235 - bairro Trindade - Florianópolis/SC, a casa tem como obje-
tivo fornecer alojamento confortável, com ambiente climatizado, coz-
inha e lavanderia para acompanhantes de internados que vivem fora da 
cidade. Também são oferecidos lanches Vespertinos e café da manhã.

A casa de acolhida   representa o esforço em ampliar a qualidade de 
vida das pessoas que procuram o HU e , como disse  o atual presidente 
da associação, Pedro Camacho, no ano passado “ o ato que celebramos 
no dia simboliza mais uma referência histórica da trajetória de vida 
da AAHU, no sentido de oferecer apoio social e espiritual às pessoas 
hospitalizadas no HU, bem como aos seus acompanhantes.” 

Os critérios para a utilização da casa de acolhida para hospedagem 
estão disponíveis no serviço social do Hospital Universitário.
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Apesar de ainda não estarmos 
no verão, o protetor solar é extre-
mamente importante para a saúde 
da pele. Até porque ele protege 
contra queimaduras e alergias so-
lares, além de evitar o envelheci-
mento precoce e o câncer de pele. 
Porém, muitas pessoas insistem 
em não utilizá-lo, seja por pre-
guiça ou por achar que não é ne-
cessário na maior parte do tempo.

Para entendermos o perigo 
de ficar exposto ao sol sem pro-
teção, devemos dividir a radiação 
do sol em duas. O primeiro, que 
incide mais durante o verão, é o 
raio UVB, que provoca a verme-
lhidão e as queimaduras solares, 
também é diretamente relaciona-
dos ao câncer de pele. O segundo, 
mais ignorado e presente durante 
o ano inteiro,  é o raio UVA, que 
penetra  nas camadas da pele sem 
deixar vermelhidão ou incômo-
do, causando envelhecimento 
precoce e o Melanoma, um tipo 
agressivo de câncer. Ainda exis-
tem os raios UVC, mas eles fi-
cam retidos na camada de ozônio 
e ainda não representam risco.

O grande problema dos raios 
UVA está na falta de informação 
sobre eles. Em entrevista ao site 
de notícias Abril, o dermatolo-

gista Sérgio Schalka, da Socie-
dade Brasileira de Dermatologia 
afirmou “Antes das 10 e depois 
das 17 horas, o horário em que 
teoricamente seria permitido to-
mar sol livremente, o UVA con-
tinua sendo emitido e, como não 
queima, durante muito tempo 
achou-se que ele era inofensivo”. 
Isso piora quando sabemos que o 
câncer de pele  melanoma  tem 
maior potencial de alcançar ou-
tros órgãos, se instalando em uma  
camada mais profunda da derme.

De acordo com a chefe do 
Departamento de Dermatologia 
do Hospital Federal de Ipanema, 
Rio de Janeiro, Alice Buçard, em 
entrevista ao blog Saúde, existem 
algumas recomendações para se 
proteger. A primeira seria de evi-
tar exposição solar durante o pe-
ríodo das dez horas da manhã até 
às cinco da tarde; porém, lembre-
-se que isso é apenas para raios 
UVA. Também é importante usar 
sombrinhas e passar por lugares 
com sombra quando estiver muito 
ensolarado. E, por último, o uso 
de um protetor solar com fator de 
proteção alto. Deve se colocar de 
10 a 30 minutos antes de se expor 
ao sol, sem esquecer orelhas, pés 
e pescoço e reaplicar a cada duas 

horas. Para pessoas que praticam 
esportes, é aconselhável usar blo-
queador solar contendo dióxido 
de titânio e óxido de zinco, já que 
o suor retira o protetor normal.

Para saber qual FPS e o tipo 
de protetor ideal para você,  é 
necessário  conhecer bem seu 

tipo de pele. Também é impor-
tante, consultar um dermatolo-
gista para conhecer seus  fato-
res de risco, que vão da cor dos 
olhos ao histórico familiar. O 
uso do tipo errado de protetor 
pode causar ressecamento, além 
de espinhas e cravos no rosto.

Recebemos do Núcleo De-
senvolver uma estatueta em 
agradecimento pela parceria 
com a AAHU, para o benifício 
das crianças da rede escolar mu-
nicipal, atendidas pela equipe 
que compõem esse trabalho den-
tro do HU.

O Núcleo Desenvolver sur-
giu por iniciativa do Hospital 
Universitário. O projeto possui 

psicólogos, psicopedagogas e 
outros profissionais da saúde 
que ajudam crianças e jovens 
de escolas do município com 
dificuldades de aprendizado. 
Os problemas na escola podem 
variar, então cada criança recebe 
apoio individual para melhorar 
seu desempenho. Atualmente, o 
projeto ajuda 50 crianças a cada 
4 meses.

AAHU recebe estatueta 
por trabalho com crianças

O filtro solar deve ser usado mesmo fora do verão
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Palavra do Presidente

Neste Natal , que toda compaixão, 
fraternidade e esperança 
inspiradas pelo momento, 
tenham continuidade em 2017

Fé, perdão, amor, saúde, 
caridade e perseverança. 
Que estes sentimentos norteiem os 
próximos 365 dias de sua Vida

Após um exercício de intenso 
trabalho, aproximamo-nos do final 
do ano. É tempo de paz. É tempo 
natalino. É tempo em que os co-
rações se abrem à sensibilidade 
da vida e toda criação fica feliz. 
Com esta edição do nosso Infor-
mativo AAHU, queremos celebrar 
o Menino Jesus e a alegria de ser 
cristão, de saber que não estamos 
sozinhos ou desamparados, pelo 
contrário, “Ele está no meio de 
nós!”. Outra grande alegria é sa-
ber que podemos contar com pes-
soas como vocês, que tem o cora-
ção cheio do amor de Deus. Com 
a sua participação, estamos firmes 
na missão de levar apoio social e 
espiritual aos pacientes do HU.

2016 caracterizou-se por acon-
tecimentos importantes para o 
hospital universitário. Na área da 
gestão, um ato significativo foi a 
adesão do HU à Empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospitalares - EB-
SERH. Na área do cuidado ao 
paciente, mereceu destaque a re-
forma e a reabertura da Unidade 
de Dispensação Farmacêutica 
(farmácia satélite), cuja finali-
dade é o pronto atendimento das 
necessidades de medicamentos 
prescritos aos pacientes. Nos dois 

últimos empreendimentos citados 
houve a efetiva participação da 
AAHU. Quando nos referimos 
a cuidados e/ou serviços a paci-
entes, nosso pensamento gira em 
torno da atenção, cautela, dedica-
ção e carinho que nossos irmãos 
hospitalizados merecem. Cuidar 
é servir, é oferecer ao outro, em 
forma de serviço, o resultado da 
aplicação de nossos talentos. Fo-
mos agraciados com estes talentos 
e devemos colocá-los a serviço do 
outro, especialmento do mais ne-
cessitado

Pensando assim, queremos 
nos dirigir à nossa Equipe de 
voluntários(as) e Apoiadores, 
desejando-lhes muita saúde e um 
santo natal. Que 2017 seja promis-
sor para todos nós. 

Aqui na AAHU, continuare-
mos empenhados em aprimorar 
cada vez mais o apoio social e es-
piritual aos pacientes, pos temos 
convicção plena de que este nosso 
serviço, como “bons samarita-
nos”, tem grande importância para 
o irmão doente que vem buscar a 
recuperação da saúde aqui no HU.

Pedro Camacho dos Santos
Diretor Presidente

Feira de artesanato da 
AAHU

No dia cinco de Dezembro ocorreu a feira de artesanato no hall do 
ambulatório do Hospital Universitário. O evento contou com a pre-
sença das voluntárias da associação e de seus produtos confeccionados 
para venda.  

Dentro dos artesanatos disponíveis estavam: colares, enfeites de na-
tal, travesseiros, garrafas personalizadas e bonecas; todos com preços 
acessíveis. 

O dinheiro arrecadado na venda das confecções será utilizado na 
para ajudar o HU e seus pacientes.


