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Gravidez de risco e UTI Neonatal HU

A hora do nascimento de um
filho é motivo de grande alegria
para a maioria dos pais. Foram
nove meses de espera para conhecer o rostinho do mais novo
membro da família. Mas nem
sempre é assim. O nascimento
prematuro de uma criança é
frustrante e angustiante para
os pais que tem alta do hospital,
mas deixam seus filhos internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo).

A cada 100 partos, 10 são
prematuros, isto é, ocorrem antes da 37ª semana de gestação.
As causas principais de parto
prematuro são ruptura da bolsa (40% dos casos), contrações
precoces (35%) - normalmente
desencadeadas por infecções –
e hipertensão (15%).
Mulheres que já tiveram
parto prematuro, dois ou mais
abortos durante o segundo trimestre da gravidez, apresentam algum problema uterino,
como miomas. Mães que abusam do consumo de álcool ou
drogas também estão no grupo
de risco. Porém, aproximadamente 50% das mulheres que
têm parto prematuro não apresentam fatores de risco identi-

ficáveis.

Frágil, o bebê já começa a
vida com risco de morte. Logo
de início, o bebê pode ir para a
incubadora, “ganhar” um tubo
na boca para respirar e uma
sonda também na boca ou no
umbigo para se alimentar, além
dos sensores para monitorar
seus sinais vitais. Antibióticos,
medicamentos para amadurecer os pulmões e transfusões
sanguíneas não são raros.
O papel dos pais é de estar
do lado do seu filho e lutar com
ele. Não é fácil ficar dias, às vezes mais de mês, dentro de um
hospital vendo o sofrimento do
filho. Por isso é tão importante
escolher um hospital que tenha
bons recursos tecnológicos e
humanos. Nunca se sabe o que
pode acontecer durante a gestação, mesmo fazendo um bom
pré-natal.
E por quê os bebês vão para
a UTI neo? - A UTI Neo é um setor que deve atender os recém-nascidos com assistência humanizada e de qualidade, com
equipamentos específicos, recursos humanos especializados
e serviço médico e de enfermagem 24 horas.

Podem ocorrer diversos
problemas na saúde dos bebês
prematuros. Quanto menor é a
idade gestacional, maior a probabilidade de complicações.
Entre as mais freqüentes estão
dificuldades respiratórias, hemorragias intracerebrais (dentro do cérebro), infecções que
podem ocasionar a morte ou
conseqüências no desenvolvimento psico-motor, intelectual
e emocional no futuro. Muitos
necessitam de tratamento intensivo e internação por longo
período.

Divulgação AAHU

No dia 10 de abril, às 11h,
foi inaugurada a nova Unidade
de Internação Neonatal do HU/
UFSC, que está entre as cinco
melhores do país em recuperação de nascidos com baixo
peso. A AAHU colaborou para a
finalização das instalações, adquirindo os móveis sob medida
e o sistema de climatização. A
nova UTI Neonatal terá 9 leitos
de UTI, 5 leitos de Semi-UTI, 1
leito de isolamento e 7 leitos do
Método Canguru. Agora, O HU
necessita de novos empregados
para que estas instalações possam entrar em funcionamento.

Divulgação AAHU

A Inauguração da Unidade de Internação Neonatal é o destaque do primeiro quadrimestre deste ano

Na página 3 confira como evitar as doenças de outono/inverno
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Perfil | Ana Maria Faria Dutra - voluntária da AAHU desde 2001
Divulgação AAHU

13 anos dedicados ao trabalho voluntário, exercendo diferentes funções de coordenação/direção, e atual Presidente
Nada na nossa vida é coincidência. Há tanto tempo participando da AAHU e neste mês
em que assumo a presidência da
nossa associação sou convidada
para participar do Perfil do Voluntário. Meu nome é Ana Maria Faria Dutra, tenho 60 anos e
participo deste trabalho voluntário desde o ano de 2001, ano
em que me aposentei da Caixa
Econômica Federal.

A convite da Dona Cora, que
coordenava à época o Grupo de
Voluntárias São Camilo de Lellis,
realizavámos um trabalho importante de visitas aos pacientes internados no HU. Aprendi
muito com a Dona Cora e com as
demais voluntárias do grupo. A
paciência, o aprender a escutar
e a dar uma boa palavra foram
fundamentais para ser uma visitadora.
Sou natural de Rio Grande,
RS, onde morei até os meus 24
anos. Depois disso, em função
do trabalho na Caixa, fui sucessivamente morando em Santa Vitória do Palmar e Herval, ambos
no RS e em 1986, minha família
– meu marido Clovis, minhas
filhas Renata e Andréia e meu
filho Celso – viemos para Florianópolis, onde nos adaptamos

‘‘A paciência, o aprender a escutar e a dar uma
boa palavra foram fundamentais para ser uma
visitadora. ‘‘

mentes e buscando sempre tudo
o que pode proporcionar conforto e bem-estar ao paciente e
ao acompanhante.

Para os dois, ser visitador hospitalar é uma forma de seguir os ensinamentos de Deus

muito bem e onde também eles
formaram suas famílias.

O trabalho na Associação foi
árduo nos primeiros tempos, em
que as necessidades do HU eram
muitas e os recursos da Associação nem sempre puderam con-

templá-los.

É com muita alegria que vejo
hoje como a nossa Associação
cresceu em voluntariado, em reconhecimento pela comunidade
e no apoio que prestamos ao HU
nas suas necessidades mais pre-

Esta força de trabalho entusiasmada e apaixonada pelo HU
está sempre buscando, cada vez
mais, a informação e o conhecimento, o que a leva a fazer ainda
melhor a visitação, o apoio espiritual ao paciente e ao acompanhante e a melhorar as condições de atendimento levando
conforto. Enfim, é um grupo que
realiza seu trabalho com amor
fraternal, fazendo o bem sem
olhar a quem.

Eu trouxe para a AAHU a minha contribuição do que aprendi
na minha vida profissional como
bancária, e tenho, como todos os
que aqui dedicam seus dons e
talentos, um grande amor pelo
HU e o desejo de que, a cada dia,
essa instituição de saúde possa
atender com mais eficácia e humanização a todos quantos necessitam dela.

Realizou-se no dia 10 de abril
a Assembleia Geral Ordinária da
AAHU. Na ocasião, foi feita uma
exposição dos serviços realizados no ano de 2013, destacando-se as visitas aos pacientes
internados no HU, o serviço de
acolhimento e os resultados das
vendas no brechó, bazar e ‘‘lojinhas’’. Também foi feita uma
apresentação de dados contábeis/financeiros para conhecimento dos presentes. Após a
apresentação, a prestação de
contas foi aprovada por unanimidade.

Doe sangue

Na sequência, foi feita a divulgação e homologação do resultado da eleição para a nova
Diretoria e Conselho Fiscal - biênio 2014-2016. Em ato contínuo foi feita a posse da nova
diretoria, que terá como Presidente a Sra. Ana Maria Faria
Dutra, como Vice-presidente a
Sra. Orivalda Maria Bonomini,
como Diretora Administrativa a
Sra. Zenilda Maria Vieira, como
Diretora Financeira a Sra. Nilsa
Gularte Queiroz e como Diretor
de Apoio Social e Espiritual o Sr.
Pedro Camacho dos Santos.

Doe livros/roupas

Divulgação AAHU

Assembleia Geral Ordinária aprova contas e elege nova Diretoria da AAHU

Seja voluntário

Doe dinheiro

Divulgue
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Doenças tipícas de Outono e Inverno: Saiba os cuidados básicos
Com o outono, inverno, frio
e ar seco chegando é necessária
a prevenção de doenças típicas
desta época. Neste período, a
incidência de doenças respiratórias aumenta. As mais comuns
são: gripe, resfriado, bronquite,
rinite, sinusite, asma, faringite,
tuberculose e pneumonia, que
são transmitidas, na maioria das
vezes, por vírus e bactérias. Os
principais sintomas são: febre,
secreções nasais, tosse, cansaço,
falta de apetite.
Neste período, é comum as
pessoas ficarem mais próximas
e em lugares fechados, o que
facilita a disseminação de doenças transmitidas pelo ar. Alguns
cuidados que se deve ter são:
estar sempre hidratado, fazer a

higienização correta das mãos,
evitar locais muito cheios e com
pouca circulação de ar, usar roupas adequadas à temperatura e
manter as vacinas em dia.
As pessoas com imunidade
mais debilitada, como idosos,
portadores de doenças crônicas
e crianças são as mais atingidas. Também são muito vulneráveis pacientes que usam medicamentos quimioterápicos e
corticóides, e os fumantes, que
possuem grande risco, já que ao
fumar há a agressão das vias aéreas, comprometendo suas estruturas de defesa.
No mês de abril iniciou a
campanha nacional de vacinação contra a gripe 2014. A novidade deste ano foi a ampliação

O Brechó da AAHU está com
diversos artigos a partir de R$
1,00. Vestuário masculino, feminino e infantil; utilidades domésticas; sapatos; bijuterias e
roupa de cama/mesa/banho .
O Brechó é mantido com doações da comunidade, cuja ren-

da reverte inteiramente para as
ações em prol dos pacientes internados no HU.
Caso você tenha alguma
doação a fazer, poderá trazer
pessoalmente ou comunique-se conosco pelo telefone (48)
3721-8042 - Cátia.

Imagem: Internet

Gripe, resfriado, bronquite, rinite, sinusite, faringite, asma tuberculose e pneumonia são as mais comuns desta época

da faixa etária para crianças de
seis meses a menores de cinco
anos. O público-alvo também inclui idosos, indígenas, presidiários, pacientes com comorbida-

des, mediante indicação médica,
e profissionais que trabalham
nas unidades que estão sendo
oferecidas. Foram distribuídas
53,5 milhões doses da vacina.

A AAHU mantém em pleno
funcionamento seus dois postos de vendas permanentes com
produtos ‘‘sobras de bazar’’ doados pela Receita Federal.
Um posto de venda está localizado no Hall do Centro de Cul

tura e Eventos da UFSC e outro na sede da AAHU. Da mesma forma como no brechó, os
recursos financeiros obtidos
com as vendas são destinados
inteiremente em benefício dos
pacientes internados no HU.

Divulgação AAHU
Divulgação AAHU

Divulgação AAHU

Brechó em prol dos pacientes do HU Pontos de vendas ‘‘Lojinhas AAHU’’

Divulgação AAHU

Divulgação AAHU

Este grupo se dedica à confecção de produtos como bordados e artesanato em geral. Os
referidos trabalhos são executados em Grupos de Lazer, com os
acompanhantes na sala do Serviço de Acolhimento da AAHU, e
com os pacientes em ambiente
disponibilizado dentro do hospital.

Ao mesmo tempo em que
o trabalho manual atua como
terapia ocupacional, contribui
também para a qualificação e
desenvolvimento de habilidades às pessoas que o praticam.
Os grupos de trabalho manual se reunem na AAHU de segunda a quinta-feira no espaço
de acolhimento.

Divulgação AAHU

Trabalhos Manuais: prática benéfica Acolhimento social gratuíto - AAHU
Enquanto o paciente ou seu
acompanhante aguardam atendimento no hospital, ou retorno para sua cidade de origem,
a AAHU proporciona um ótimo
local para descansar, com ambiente climatizado, televisão e
banheiro, e ainda lhes é servido

um gostoso cafézinho, gratuitamente.
Durante o ano de 2013 passaram pelo Serviço de Acolhimento cerca de 11 mil pessoa,
oriundas dos mais diferentes
municípios do estado de Santa
Catarina.
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AAHU divulga ações
realizadas em 2013

Agradecimento
Queridos amigos da AAHU. Quatro anos se
passaram estando a nossa associação sob a minha
presidência. Foi um tempo marcado por desafios,
trabalhos e metas concluídas. O primeiro grande
desafio foi substituir o então presidente, Narciso
Policarpo, pessoa conhecidíssima não só no ambiente da UFSC e do HU, como também na cidade de Florianópolis. Eu, com menos de 2 anos da
minha capacitação para ser voluntário na AAHU,
com surpresa recebi o convite para essa função
e temeroso aceitei-o, após ouvir minha esposa
Iracema e o nosso amigo Frei Cássio Petekov,
então pároco da Igreja da Santíssima Trindade e
hoje em Roma estudando Direito Canônico. Frei
Cássio, após ouvir o meu medo falou: Pedro, o
desafio é grande, mas coloca na mão de Deus e
o aceita. Este “aceitar” significou muito trabalho, comprometimento, paciência, compreensão
e sobretudo amor ao próximo. Assim o fiz e hoje
com muita alegria e esperança passo a função
para a colega Ana Dutra, uma das precursoras da
AAHU, muito competente.
Assim é a vida! Deixando a presidência, não
deixarei a AAHU, pois o trabalho aqui realizado
é sempre muito nobre e rico em graças. Continuarei como diretor na AAHU dedicando-me mais
ao “servir dentro do hospital”, estando com os
nossos irmãos enfermos, que tanto esperam de
nós.
O simples fato de termos saúde e estarmos
vivos é graça divina e deve fazer com que nos
sintamos extremamente agradecidos. Ao acordar,
ter condições de se levantar e viver mais um dia
realizando uma infinidade de coisas é sempre
motivo para dar graças a Deus.
Por isso, o modo com que utilizamos o nosso
dia depende das vontades de cada um e caso algo
dê errado, o dia nunca deve ser o culpado, e sim
nossas atitudes equivocadas.
Por tudo isso, só gratidão é pouco a lhes ex-

pressar. Então:
- Obrigado por acreditar em mim, quando eu
mesmo tive medo.
- Obrigado por dizer, algumas vezes, o que eu
realmente precisava ouvir, em vez do que eu queria que você dissesse, e por ter me mostrado um
outro lado a considerar.
- Obrigado por confiar-me seus pensamentos,
suas decepções e seus sonhos, por saber que você
pode contar comigo e por ter pedido minha ajuda
quando precisou dela.
- Obrigado por ter posto sua sabedoria, cuidados e imaginação nos seus trabalhos em prol dos
pacientes do nosso HU e por compartilhar tantas
coisas boas.
- Obrigado por ter sido honesto comigo e sempre presente quando necessitei de sua ajuda.
- Obrigado, também, à Direção do HU, por ter
confiado no nosso trabalho.
Finalmente, obrigado Senhor Deus! Cada dia,
Senhor, surgem oportunidades para provar que
Tu és uma fonte inesgotável de poder ilimitado,
eficaz e acionado pela minha fé. E é por isso, que
posso confiar que a porta que o Senhor vier abrir
para mim, ninguém poderá fechar, pois Tu és o
Deus que opera quando o homem diz “não dá”
e abre um caminho onde solução “não há”. És
o Deus que tem a cura para todo o mal, mesmo
aquele que a ciência não pode curar. Eu confio
em Ti, não temo e não vou me abalar mesmo que
a morte venha me encarar. Pois o Teu poder e Tua
graça me fazem ver que sou muito mais que vencedor. E quando a Lua se esconder é porque O
Sol está para nascer, e ao nascer do Sol, vejo que
o Senhor não está do meu lado, e sim me carregando no colo. Amém!
E a vida continua....
Pedro Camacho dos Santos

A diretoria da AAHU divulgou, em março, o relatório das
atividades de 2013, contendo
as principais ações promovidas.
Buscando sempre melhorar a
qualidade do atendimento aos
pacientes, em 2013 as doações
materiais para o HU totalizaram
a importância de R$ 427.399,57
assim contabilizadas: materiais,
equipamentos,transportes,
medicamentos, móveis, manutenção e pequenas compras
imediatas = R$ 404.102,50;
apoio direto a pacientes = R$
7.960,07; apoio serviço social =
R$ 15.337,00. Destacam-se do
montante de R$ 404.102,50 a
aquisição de móveis planejados
para o Setor Neonatologia que
teve um custo de R$ 76.100,00 e
a reforma das instalações físicas
do Banco de Sangue um valor de
R$ 34.000,00.

Capacitação para
novos voluntários

Está programado para
o segundo semestre deste
ano um curso de capacitação para novos voluntários.
O referido curso acontecerá
nos dias 18 e 19 de agosto, no horário das 13h30
às 17h00, no auditório do
HU. As inscrições poderão
ser reservadas pelo telefone (48) 3721-8042 - Cátia.
No ato da confirmação da
inscrição será cobrada uma
taxa de R$ 10,00 para cobrir
despesas com material de
expediente e certificados.
Pedimos que as Coordenadoras divulguem esta informação nos seus grupos
de trabalho.

COMO AJUDAR

Doe sangue

Doe livros/roupas

Seja voluntário

Doe dinheiro

Divulgue

Ajudando o Banco de
Sangue do HU, você
contribui com a AAHU

O Brechó fica localzado na sede da AAHU.
Faça uma visita!

Trabalhe conosco! Informações na Secretaria:
(48) 3721-8042

Através de sua conta de
luz, ou no BB Ag. 14532 / C.C. 42.748-9

Conte à família e amigos sobre o site e as
atividades da AAHU
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