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CONGRESSO DA ACAEHB DISCUTE ESPIRITUALIDADE NO AMBIENTE HOSPITALAR

Nos dias 23, 24 e 25
de outubro, aconteceu o XVII
Congresso Brasileiro Ecumênico
de Assistência Espiritual
Hospitalar, por iniciativa da
Associação Cristã de Assistentes
Espirituais Hospitalares do
Brasil (ACAEHB) com o apoio
organizacional da equipe da
Associação Amigos do HU.
Realizado
nas
dependências
do
Hotel
Tropicanas, localizado no
bairro de Canasvieiras em
Florianópolis- SC, o evento
reuniu o total 107 Assistentes
Espirituais Hospitalares de
diversas regiões do país,
incluindo Mato Grosso do Sul,
São Paulo, Minas Gerais, Santa
Catarina, Paraná e Rio Grande
do Sul. Com a temática principal:
“Celebrando a Vida em Meio ao

Sofrimento”, o programa levou
aos presentes as abordagem dos
seguintes temas: Relacionamento
Interpessoal e Integração entre
Grupos; Evidências Científicas
e Vivência no Ambiente
Hospitalar; Ecumenidade e
Inter-Religiosidade no Ambiente
Hospitalar; Como Entender o
Sofrimento e a Dor em Meio à
Vida; Envolvimento com a Dor
e com Sofrimento.
Além das palestras,
houve depoimentos vindos
de voluntários, acadêmicos,
pacientes e familiares, onde
foi possível partilharem as
experiências no campo da
assistência espiritual. Em meio
ao congresso, os participantes
puderam desfrutar de literatura
específica no ramo de atuação,
havendo
inclusive sorteio

de
alguns
exemplares.
Também foram realizadas
oficinas oferecendo diversos
temas à disposição dos
congressistas como: Resiliência Virtude no Sofrimento; Síndrome
de Burnout entre Cuidadores e
Visitadores; Como Lidar com a
Possibilidade de Morrer; Como
Celebrar no Ambiente Hospitalar
e Como Realizar uma Visita a
Enfermos.
A falta de um guia clínico
que ofereça uma abordagem
adequada para a espiritualidade
no ambiente hospitalar também
foi pauta no congresso. Diante das
dificuldades que os profissionais
de saúde vem enfrentando para
lidar com as questões espirituais,
foi observado que isso deve-se
à complexidade acerca do
assunto multifacetado. No

espaço reservado à assembleia
da ACAEHB, houve a eleição
da nova Diretoria Nacional,
reforçando a ansiedade de todos
a respeito da regularização da
função de Assistente Espiritual
Hospitalar, pela qual a próxima
gestão se propôs a trabalhar.
Os momentos de
confraternização, além de
todo o conteúdo disposto tanto
nas refeições quanto no tempo
livre, aqueceu os corações dos
participantes para o retorno aos
locais de atuação, com atividades
junto aos enfermos e aos que
sofrem. O próximo congresso
acontecerá no Estado de São
Paulo em 2019 com data a ser
confirmada pela ACAEHB.
Fonte:Carta da ACAEHB - Florianópolis
com adapatação da Direção da AAHU.
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Prêmio reconhece contribuição de pesquisadores
para a saúde pública do País

Pela importância de
seus trabalhos para a saúde
pública do País, estudiosos e
pesquisadores das áreas de
ciência e tecnologia receberam
trinta e duas premiações
do Ministério da Saúde
nessa quarta-feira (29). O
reconhecimento foi durante o
16º Prêmio de Incentivo em
Ciência, Tecnologia e Inovação,
que aconteceu em São Paulo
(SP).
Entre
os
projetos
de destaque em 2017 está
a dissertação de mestrado
preparada por Stefânia Santos
Soares. O estudo tratou da
“Desigualdade e dupla porta de

entrada no território: Desafios
para a organização da Atenção
às Urgências de Baixo Risco no
município do Rio de Janeiro”.
Já Suelia de Siqueira
Rodrigues Fleury Rosa foi
premiada na categoria Produtos
e Inovação para o SUS. Ela
desenvolveu na Universidade
de Brasília (UnB) o “SOFIA”,
um projeto de pesquisa de um
protótipo final da solução de
ablação (tratamento que destrói
tumor hepático sem removê-lo)
para câncer de fígado.
Foram 522 projetos
inscritos em cinco categorias da
disputa a prêmios que variaram
de R$ 20 mil a R$ 50 mil. As

Aconteceu no dia 11
de Outubro a comemoração
em homenagem ao Dia das
Crianças, organizada pelas
voluntárias da Associação
Amigos do HU: Vanessa, Ilori
e Doroteia. A festa aconteceu
na Pediatria do Hospital
Universitário e contou com
a presença das crianças que
estavam internadas no HU

acompanhadas dos responsáveis
presentes no local. Com o tema
“A Fazendinha”, muita música
e deliciosos quitutes, foram
realizadas brincadeiras com
direito a prendas que garantiram
a diversão dos pequenos.
Durante a comemoração, houve
também a participação de alguns
profissionais e funcionários do
setor pediátrico.

áreas eram: trabalho científico
publicado, tese de doutorado,
dissertação
de
mestrado,
produtos e inovação em
saúde, experiência exitosa do
programa pesquisa para o SUS:
gestão compartilhada em saúde
– PPSUS.
O
secretário
de
Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério
da Saúde, Marco Fireman,
explicou que os premiados
são aqueles que conseguiram
fazer das suas inovações um
produto que contribuísse com o
desenvolvimento do Brasil. “É
necessário criar um ambiente
favorável para que as pesquisas

e os produtos possam ser
desenvolvidos e que favoreçam
prontamente os usuários do
SUS”, disse ele, prometendo que
o País vai avançar, com um salto
qualitativo nas pesquisas e mais
espaço para as inovações.
“Precisamos conciliar
que o preço das novas
tecnologias não seja um
fator impeditivo para o seu
desenvolvimento”,
destacou
o ministro da Saúde, Ricardo
Barros, reconhecendo tratar-se
de um desafio.

No Ambulatório
de
Pediatria do HU, as crianças
também não ficaram de fora.
As voluntárias Ana Dutra e
Maria de Lourdes fizeram a
distribuição de Naninhas do
Amor para as crianças que
aguardavam consulta no local.

Os mimos que fizeram a alegria
dos pequenos e pequenos
foram confeccionados pelo
grupo da Sra. Célia de Souza
e suas amigas, colaboradoras
da Associação Amigos do
HU na confecção e doação de
Naninhas.

Dia das Crianças no HU

Fonte: Site Governo do Brasil Portal do Governo Brasileiro
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Artesanato, um gesto de amor
Tudo começou entre
duas voluntárias no intuito de
ajudar a Associação Amigos do
HU, que na época estava com
poucas mercadorias na “lojinha”.
A voluntária Maria de Lourdes
então pediu para que a voluntária
Varlene confeccionasse alguns
panos de prato, para depois
de prontos serem vendidos na
“lojinha”. Assim foi o começo do
grupo de artesanato e, para ajudar
na realização do trabalho Varlene
convidou mais duas voluntárias.
O resultado foi tão bom que o
rendimento da produção foi
suficiente para reabastecer
a “lojinha” e organizar uma
pequena feira. Hoje, o grupo é
composto por 14 senhoras que
buscam o artesanato como forma
de voluntariado. Este número fixa
o limite de participantes, devido
as dimensões do espaço local. O
resultado é a felicidade que estas
voluntárias sentem
pela
oportunidade de manifestarem
gratidão em doar com amor
aquilo que sabem e podem fazer.
Todas as quintas-feiras
elas se reúnem para o trabalho
de artesanato, com o objetivo de
possibilitar maneiras de melhorar
a qualidade de atendimento dos
pacientes do HU. Os encontros
também são de grande valia
para vida dessas mulheres que

compartilham umas com as
outras seus talentos, trocam
ideias, dão risadas, tomam
um café e antes de finalizar o
encontro fazem um momento
de oração e agradecimento. Em
um clima de doação e alegria,
elas realizam suas artes sempre
com muita paciência, amor e
capricho. O resultado são lindos
artesanatos variados e úteis.
Durante todo trabalho
nesse período que estiveram
reunidas, foram relembrados
momentos especiais como:
confecção de 90 naninhas para
as crianças internadas, bordados
em toalhas para o dia das mães
e confecção de lembranças para
datas comemorativas. De março
a novembro, as voluntárias
se dedicam à produção
de
artesanato para a feira que
acontece todos os finais de ano.
Agora, nos dias 05 e 06 (terça
e quarta-feira) de dezembro,
acontece o bazar Mãos Amigas
que está em sua 4ª edição e será
realizado em frente ao balcão
das áreas A e B, no hall do
Ambulatório do HU. O evento
terá seu início a partir das 09h e
vai até às 16:30h. Os artesanatos
que foram feitos pelas voluntárias
da AAHU serão vendidos
com preços acessíveis para a
comunidade.

As “lojinhas” da AAHU estão com muitas novidades
Após a realização do
bazar ocorrido no dia 12 de
setembro, no Salão Paroquial da
Igreja da Santíssima Trindade,
com mercadorias doadas pela
Receita Federal as “lojinhas”
da Associação Amigos do HU,
localizadas tanto na sede da
Associação (1º andar) quanto no
Centro de Cultura e Eventos da
UFSC (térreo), estão com boa
disponibilidade de produtos,
uma vez que as mercadorias
excedentes do evento terão
retorno às lojinhas.
Com isso, é possível
encontrar
artigos
como
equipamentos
eletrônicos,
roupas, perfumes, maquiagens,

brinquedos e tapetes, entre
outros. Como de praxe a
receita de todas as vendas são
revertidas em prol dos pacientes
do Hospital Universitário.
As “lojinhas” aceitam
pagamento tanto em dinheiro
quanto no cartão de crédito/
débito e ficam abertas de segunda
a sexta-feira em diferentes
horários. A “lojinha” da sede
da AAHU (Rua Professora
Maria Flora Pausewang, nº90 –
Edifício Voluntária Dona Cora),
fica aberta das 8h às 16h30min,
e, a localizada no Centro de
Cultura e Eventos (UFSC), das
12h30min às 17h. Aproveite!
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Palavra do Presidente
Mais um ano... Férias!
Vivemos em um mundo
acelerado, onde as pessoas correm,
correm, correm... e as vezes
nem sabem para onde. Depois
perguntam: “Por que correr tanto
assim?”. Será que já não te deu
vontade de se trancar num quarto
e esperar a vida passar? Sintoma
ruim esse! Nada bom. Sinal de
que algo está fugindo do nosso
controle. Diante de Deus, das
coisas que sempre fazemos e de
nós mesmos, precisamos parar um
pouco. Pare seu trabalho e deixe
suas mãos vazias. Pare sua mente
e deixe livre sua imaginação. Por
que você também não abandona
seu calendário ou sua agenda?
Pare seu relógio, tire-o do pulso, e
o que está na parede cubra-o com
um pano. Deixe de lado aquelas
preocupações inúteis. Silencie seu
interior... Silencie tudo! Coloque
suas mãos sobre seu peito e deixe
seu coração exalar o perfume do
amor, criador de Deus. Pare... e
no silêncio do seu coração sinta o
pulsar da vida.

Somos nômades nesta terra, e,
mesmo que tenhamos nossa casa,
nosso endereço, nem levamos em
conta que temos um lugar para
nos proteger, uma família que
reparte conosco a vida, filhos,
amigos... Muitas vezes as coisas
inúteis começam a ocupar espaço
em nossa mente e em nosso
coração, e as coisas nobres ficam
esquecidas. Todos sabemos que a
aurora sempre traz o sol e o acaso
a noite, e, como alguém já afirmou:
“nas mãos do poeta o sol se põe e
a lua dorme!”. Poderíamos ainda
dizer: nas mãos do poeta as estrelas
brilham e brincam. Porém, não
nos deleitamos com as maravilhas
da criação de Deus e isso é uma
pena! Somos nômades com sede
do infinito. A vida tão bela e tão
frágil, só encontra seu sentido
pleno nas mãos do Criador, que vai
nos moldando em seu amor todos
os dias, como o barro nas mãos do
oleiro.
Abraçar e assumir as
responsabilidades do dia a dia é
necessário, porém é preciso parar
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parar, escutar e orar/rezar: “Vinde
a mim, todos vós, que estais cansados e sobrecarregados, e Eu vos
darei descanso” (Mateus 11,28).
A sabedoria e a pedagogia divinas
nos ensinam o que é preciso fazer,
pois também precisamos cuidar de
nós mesmos. É Jesus quem nos seduz: “Tu me cativaste Senhor!”, é
Ele quem nos atrai tanto. Pergunte
a você:“O que mais me atrai na
vida?”. Deus está aí! Sempre presente e nos procurando e para nos
amar e nos revestir de sua bondade
e misericórdia. Agindo assim,
viveremos mais plenamente o
sentido de nossa vida, dando lugar
à alegria em tudo o que fazemos.
Você sabia que a alegria não é algo
que podemos simplesmente fazer
ou reproduzir? É verdade! Contudo, é possível criar ou estimular
as precondições para isso.
A alegria é a expressão
da vida plena. Se eu vivo de forma
consciente, se sou criativo em
minha vida, a alegria passa a ser
o estado de espírito predominante,
que nasce da avaliação positiva da
vida. Não posso me alegrar se eu
avalio negativamente tudo o que
está à minha volta, mas se eu já
logo de manhã começo a avaliar o

dia de um modo positivo e recebêlo como um presente de Deus,
percebendo o sol a clarear o dia,
sentindo o ar fresco que a manhã
traz consigo, aí então eu posso me
alegrar diariamente com milhares
de pequenos gestos e atitudes.
O Natal se aproxima e não basta
apenas decorar a casa ou pensar
em presentes. Natal é tempo de luz.
É tempo de renovar a esperança
nas propostas de Jesus “Estive
enfermo e Me visitaste” (Mateus
25, 36). Pe. Ferdinando Mancílio,
C.Ss.R, com adaptação.
Obrigado
pelo
seu
trabalho voluntário conosco.
Desejamos a você e a
seus familiares um Santo Natal e
um excelente ano de 2018. Boas
Festas!
Pedro Camacho dos Santos
Diretor Presidente

Seja você também um

amigo do HU!

Aceitamos doação de
alimentos não
perecíveis:
Leite Integral
Açúcar
Café torrado moído
Biscoito doce
Biscoito Salgado
Materiais de Higiene:
Escova Dental
Creme dental
Sabonete
Pente para cabelos
Produtos para Enxovais:
Fraldas P ou PP
Roupas e sapatos de
recém nascido
Mantas
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