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IMPRESSO FECHADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Ações preventivas à Infecção Hospitalar no HU/UFSC
Palestra de concientização

HU/UFSC recebe hospitais para reunião relacionada à melhoria no grau de infecções hospitalares

Uma palestra sobre Infecção Hospitalar, destinada aos voluntários da Associação Amigos do HU e à 
comunidade, ocorreu no dia 10 de maio no Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago, 
o HU/UFSC. A enfermeira Taise Klein alertou o público presente sobre os problemas causados pela infecção 
hospitalar, gripe e também reforçou a importância da higienização das mãos para evitar estes tipos de doenças.

O HU/UFSC, recebeu nos dias 19 e 20 de junho, 
o Hospital Moinhos de Vento do estado do Rio 
Grande do Sul, o Instituto de Cardiologia e o 
Hospital Imperial de Caridade de Florianópolis, para 
um encontro associado ao Projeto “Melhorando 
a Segurança do Paciente em Larga Escala no 
Brasil”, implementado no HU/UFSC e em outros 
hospitais do país. Em Florianópolis são três 
Instituições participantes do projeto, que tem 
como supervisor o Hospital Moinhos de Vento.
 O objetivo do projeto é diminuir em 50% 
as infecções hospitalares, principalmente ligadas 
à corrente sanguínea- associada ao uso de Cateter 
Venoso Central; a pneumonia- associada à ventilação 
mecânica (respiração por aparelhos); e infecção 
do trato urinário. Além de também, diminuir 
desperdícios de recursos. O envolvimento entre 
família e paciente na UTI adulto (onde o projeto 
está sendo implementado), também será ampliado. 
Um dos grandes objetivos do projeto é envolver a 
comunidade para que ela contribua nas atividades 
rotineiras dos Hospitais. A conscientização 
sobre o lixo, higiene e convivência, por exemplo, 

agregam responsabilidade ao usuário do Hospital.
 Idealizado pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) em parceria com Hospitais de Excelência e 
com o Programa de Desenvolvimento Institucional 
do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), o projeto 
está em andamento desde dezembro de 2017 e será 
encerrado em 2020, pretendendo com a redução 
de infecções, salvar cerca de 8.500 vidas, nas 120 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) dos hospitais 
SUS participantes. O investimento de 17 milhões 
de reais durante os três anos de implementação 
do projeto compensará, pois 1,2 bilhões de reais 
serão economizados. Com a redução do número 
de infecções, o tempo de permanência do paciente 
poderá ser reduzido, e a consequência é a menor 
utilização de insumos, gerando economia. 
 O líder do projeto, o enfermeiro 
Gilson de Bittencourt Vieira, da  Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar do HU/UFSC, 
afirma que o resultado do projeto é percebido 
em seis meses, apesar de já ter notado uma 
melhora no quadro de infecções do hospital. 

Texto por Luna Mariah Zunino - Estagiária de Jornalismo da 
Direção Geral  e AAHU do HU/UFSC
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Equipe Acolhe do HU/UFSC realiza o atendimento de 
diversos casos de violência sexual

Texto por Luna Mariah Zunino - Estagiária de Jornalismo da 
Direção Geral  e AAHU do HU/UFSC

de Florianópolis, além de sediar o encontro de 
lançamento da terceira edição do ‘Protocolo Raivs’. 
Todas as capacitações realizadas objetivam realizar 
um trabalho multidisciplinar no HU/UFSC, além 
de seguirem as diretrizes da Política Nacional de 
Humanização (PNH), criada pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), que tem como intuito evitar a 
revitimização, que é quando a vítima desses abusos é 
questionada de forma equivocada sobre o ocorrido, 
fazendo-a relembrar aqueles momentos dolorosos 
de sua vida.
	 Ainda	para	este	semestre,	os	profissionais	da	
Equipe Acolhe e o público interessado, receberão 
capacitação com os temas ‘Atendimento Integral 
às Pessoas em Situação de Violência Sexual’ e 
‘Atendimento Integral à Interrupção Legal da 
Gestação’. 
 Segundo a enfermeira Lígia, os casos de 
violação contra crianças ocorrem por mais tempo 
e frequência, portanto, torna os sinais mais visíveis, 
principalmente em relação ao comportamento. 
Outra informação espantosa é que 44% destes casos 
ocorrem dentro de sua própria casa, sendo 30% 
dos abusadores amigos ou conhecidos da família 
da criança, quando não são seus pais ou padrastos 
(correspondente a 14% dos casos).  Já quando as 
vítimas são as mulheres, os abusos geralmente são 
mais pontuais.  
 Independente de ser adulto ou criança, sofrer 
qualquer tipo de violação é intolerável, portanto 
mesmo que seja uma situação complexa, a pessoa 
violentada (ou no caso de uma criança, o responsável 
por ela) deve denunciar. Quando criança, as denúncias 
podem ser encaminhadas para o Conselho Tutelar 
ou no Disque Denúncia Nacional, o Disque 100. Já 
no caso das mulheres, é recomendado que o crime 
seja denunciado para o número 180, vinculado à 
Secretaria de Políticas para Mulheres.

18 de maio de 1973, Araceli Crespo de 8 anos de idade, 
foi raptada, estuprada e morta em Vitória, capital do 
Espírito Santo. Os agressores de classe média alta 
nunca	 foram	 punidos.	 O	 país	 ficou	 chocado	 com	
o crime bárbaro cometido e desde então o dia 18 
de maio é destinado ao ‘Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes’. 
 No Hospital Universitário Prof. Polydoro 
Ernani de São Thiago, o HU/UFSC, existe um grupo 
especializado em atendimentos destes casos. A 
Equipe Acolhe (Equipe Multidisciplinar de Atenção 
às Pessoas em Situação de Violência Sexual do HU) 
atualmente	 é	 constituída	 por	 profissionais	 da	 área	
da psicologia, enfermagem, medicina e assistência 
social. 
 Criada nos anos 2000 para dar suporte a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, a Equipe 
originou-se a partir de uma iniciativa tomada por 
profissionais	 da	 área	 da	 saúde,	 como	 o	 pediatra	
Gerson Coelho, a enfermeira Silvana Pereira, a 
assistente social Carmen Blase, o obstetra Sérgio 
Steffens e pela atual coordenadora, a enfermeira Lígia 
Silveira Dutra. Após a criação da Equipe Acolhe, o HU/
UFSC, pioneiro na elaboração e implantação da ‘Rede 
de Atenção às Pessoas em Situação de Violência 
Sexual’ (Raivs) em Florianópolis, tornou-se referência 
no atendimento à estes casos. 
	 Desde	 quando	 foi	 oficializada	 em	 2014,	 a	
Equipe passou por capacitações oferecidas pelo 
Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado da 
Saúde de Santa Catarina, pela Prefeitura Municipal 
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A AAHU é mantida por doações. Portanto, toda e qualquer tipo de doação é bem-vinda. Você pode doar 
roupas, alimentos, brinquedos, dinheiro, entre outras coisas. Para maiores informações entre em contato  
conosco pelo telefone: (48) 3721-8042, pelo Facebook: facebook.com/AmigosdoHU ou ainda acesse o site: 
www.amigosdohu.org.br

“O amor cresce com a doação. O amor que damos é o único que mantemos. A única maneira de ter 
amor é oferecê-lo aos outros.” - Elbert Green Hubbard.

Novos onze voluntários foram capacitados para trabalharem no brechó e lojinha da AAHU. O 
Encontro de Integração e Formação destes novos voluntários ocorreu no dia 12 de junho, com o 
objetivo de prepará-los para melhor doar amor e trabalho em prol dos pacientes do HU/UFSC.

No  mês  de julho, a direção da Associação Amigos do HU (AAHU) realizou uma visita ao novo 
reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Prof. Dr. Ubaldo César Balthazar, 
eleito para exercer a função nos próximos quatro anos. Na oportunidade, o presidente 
Pedro Camacho, além de apresentar formalmente a AAHU ao novo reitor da Universidade, 
também expôs o Relatório Anual das ações realizadas pela Associação no exercício de 2017.

Doar é amar

Encontro de Integração e Formação de novos voluntários da AAHU

AAHU faz visita ao novo reitor da UFSC

Texto por Luna Mariah Zunino - Estagiária de Jornalismo da 
Direção Geral  e AAHU do HU/UFSC
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Frequentemente Agentes de Visita Hospitalar se 
deparam com adversidades acerca de sua tarefa.  
O Pe. Anísio Baldessin, ex-Capelão do Hospital das 
Clínicas - São Paulo, e atualmente Coordenador do 
Centro Universitário São Camilo/SP, lista algumas 
destas indagações como “O que  fazer quando o 
doente fica em silêncio, chora, está inconsciente, em 
estado terminal, com uma doença incurável, revoltado 
e/ou depressivo, quando é de outra igreja ou ateu e 
não aceita orações ou quando não está muito disposto 
a receber visitas ou conversar?”.
 Talvez estas sejam situações que angustiem 
pessoas que realizam visitas a doentes. Entretanto, 
cabe ressaltar que no momento da visita é muito 
importante não fazer perguntas; não ter uma 
preocupação exagerada em oferecer orações e 
bênçãos, muito menos usar os recursos da oração 
como uma maneira de se livrar das pessoas; não 
tentar impor suas convicções religiosas a ninguém; 
não achar que pode e deve resolver os problemas 
dos doentes, dos familiares ou das pessoas que 
direta ou indiretamente cuidam deles. Também não 
são aconselhadas frases feitas, como, por exemplo, 
“você	 vai	 sair	 dessa,	 	 você	 vai	 ficar	 bom;	 	 nada	
acontece por acaso” e outras citações similares. 
Apesar de soarem bem para quem fala, pouco ou 
nada ajuda a quem ouve.
	 Mas,	afinal,	não	podendo	agir	assim,	o	que	se	
deve fazer ou dizer? Será que vale a pena continuar 
visitando os doentes? Em primeiro lugar não se pode 
esquecer de que a visita é algo sempre bom para o 
doente. A não ser que o visitador caia num “mar de 

lágrimas” e acabe por levar e expor seus problemas 
pessoais	 e	dificuldades	para	o	doente,	que	 já	 tem	
os seus. Os livros e artigos sobre relação de ajuda 
e assistência espiritual ressaltam o bem-estar que 
a visita provoca. Ao mesmo tempo, lembram que 
neste tipo de visita não há o certo e errado, já que 
cada caso é um caso. Porém, existem maneiras mais 
ou menos convenientes de estabelecer uma relação 
de ajuda.
 Juntamente com a vontade de doar-se ao 
próximo, na AAHU é necessário fazer uma capacitação 
para lizar este tipo de visita. Não podemos nos dar 
ao luxo de pensar que não se precisa de preparo para 
este tipo de trabalho. Infelizmente são muitos os 
que pensam que desde que se tenha fé, amor e boa 
vontade, o resto o Espírito Santo garante. Contudo, 
uma boa capacitação ajudará o visitador a descobrir 
a maneira mais conveniente de visitar um doente 
e, sobretudo, ter em mente que a visita é uma boa 
oportunidade de estar com o outro. Estando com o 
outro, certamente poderemos ajudá-lo de alguma 
maneira	mais	eficaz.
 Em contrapartida, se minha preocupação 
maior for apenas fazer algo, a impossibilidade de 
realizar tal tarefa poderá causar frustrações. Para 
que isto não ocorra, quando visitar doentes, mais do 
que pensar sobre o que fazer e/ou falar para ajudar 
o outro, pense em estar com ele, pois a primeira 
finalidade	da	visita	não	é	fazer	desaparecer	as	dores	
e os problemas daquele que sofre, mas ajudá-lo 
a enfrentá-los, de maneira criativa, para o próprio 
crescimento.

Texto: Pedro Camacho dos Santos
Diretor Presidente da AAHU

Palavra do Presidente    
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12º Encontro das(os) Voluntárias(os) da Saúde do Estado de Santa Catarina
O 12º Encontro das(os) Voluntárias(os) da Saúde de Santa Catarina ocorrerá nos dias 16 e 17 de agosto em 
São Francisco do Sul. O objetivo do evento é compartilhar as experiências e trocar ideias sobre o ações do 
voluntariado no Estado. O Encontro contará com a participação de cerca de 50 voluntárias(os) da AAHU. 
Agradecemos à UFSC que disponibilizará o meio de transporte.


