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AAHU - 15 anos de serviço voluntário
Nesta edição especial de 15 anos da Associação Amigos do
HU, queremos prestar nossa homenagem àquele grupo de pessoas
que no dia 11/09/2001 teve a coragem de consolidar a existência
da AAHU como entidade voltada ao serviço voluntário em prol
dos pacientes do Hospital Universitário - HU .A atitude daquele
grupo de pessoas remete-nos a um notável indicador de elevação
moral e a uma das melhores práticas de voluntariado que caracterizam a essência boa do ser humano, a caridade. Foi um gesto
nobre que traduz um sentimento de ajuda, sem a pretensão de
qualquer recompensa.
Nas páginas 2 e 3 você encontra alguns destaques desta trajetória da nossa associação trabalhando em prol dos pacientes do
HU.
‘‘Somos gratos a Deus e a você voluntário(a), que faz a diferença para que tudo aconteça .’’

Reinauguração da Hemodiálise no HU
Com o apoio da valorosa equipe de voluntários, foi inaugurada
a Unidade de Tratamento Dialítico do Hospital Universitário. Agora mais moderna e atendendo a todos os critérios técnicos, a hemodiálise passou por uma ampla reforma, custeada financeiramente pela AAHU. Os recursos foram obtidos em bazar com produtos
doados pela Receita Federal, vendas no brechó, contribuições dos
associados e doações da comunidade.
A obra para a reforma da hemodiálise incluiu a reconstrução
física, hidraáulica, elétrica e sistema de ar-condicionado. Além
disso, foram confeccionados móveis para todos os setores daquela
unidade e a aquisição de cadeiras especiais para os procedimentos
técnicos.
Durante a solenidade, realizada no dia 9 de agosto, estiveram
presentes, além de autoridades e profissionais da saúde, os familiares de Vera Lúcia da Silva Borges, paciente que realizou hemodiálise no HU entre os anos de 2004 e 2009 e que deu o nome à
nova unidade. A família de Vera se emocionou com as lembranças
feitas pelas enfermeiras e com a reforma que revitalizou o setor.
Como lembrou a enfermeira-chefe Alzira Testoni, essa obra,
além das aquisições de móveis e equipamentos, é fruto de uma
parceria fundamental e de longa data com a Associação Amigos
do HU.
Também presente na reinauguração, Humberto Floriano Mendes, presidente da Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina (APAR-SC), comentou sobre o trabalho realizado por ambas
associações,‘‘O Estado não pode dar esse suporte humanizado, e é
aí que as associações entram, tornando os ambientes mais agradáveis e fazendo com que os pacientes se sintam abraçados’’.
Durante a solenidade, autoridades e gestores também destacaram a importância da AAHU na obra. O reitor Luis Carlos Cancellier classificou a Associação como uma entidade que mesmo
sendo considerada privada, cumpre com sua missão pública.
“A Associação Amigos do HU tem uma importância fundamental, contribuindo com projetos de grandes dimensões e atendendo
as demandas essenciais no funcionamento do hospital”, declarou
a diretora-geral do HU Maria de Lourdes Rovaris. “ Não dá para
pensar no HU sem a Associação”,concluiu.

Retrospectiva dos 15 anos da AAHU - páginas 2 e 3
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Fundada a Associação Amigos do HU
Em outubro de 1984, surgiu no
Hospital Universitário o grupo de
voluntárias São Camilo de Lellis,
formado por senhoras da comunidade e lideradas pela Sra. Cora
Coelho Duarte Silva e pelo Frei
Carlos Benetti - OFM Cap, com o
objetivo de dar apoio social e espiritual aos pacientes. Mais tarde,
o Serviço Social do HU, atuando
como mediador, sentiu a necessidade de transformar o grupo numa
instituição que tivesse amparo legal para receber doações do estado
e de empresas em favor do hospital.

Realizado o primeiro grande brechó
benificiente
Várias empresas e instituições
são parceiras e tem colaborado direta ou indiretamente com
a AAHU, mas destacamos a parceria com a Receita Federal, que
nos tem disponibilizado produtos
apreendidos pela fiscalização fazendária.
Graças a esta parceria, em
2003 foi realizado o primeiro Bazar da Associação, repetido por
diversas vezes ao longo destes 15
anos, exceto em anos eleitorais,
gerando recursos financeiros que

Depois de vários encontros,
reuniões e exaustivas discussões
foi criada a Associação Amigos do
Hospital Universitário – AAHU,
no dia 11 de setembro de 2001,
com a missão de zelar para que o
Hospital Universitário se mantenha como entidade pública, gratuita e de qualidade, oferecendo
constante serviço de apoio humanizado, social e espiritual aos
pacientes, bem como colaborando para que as instalações físicas
também favoreçam para a recuperação da saúde.

2003

são aplicados em prol dos pacientes do HU,
Os registros contáveis da
AAHU demonstram que toda a
renda obtida nos bazares é utilizada na aquisição de equipamentos
gerais, realização de obras e reformas de pequeno e médio porte,
compra de móveis e materiais de
consumo para o HU.
Assim como nas outras ações,
é destacável a participação dos
voluntários na realização e divulgação destas atividades.

2006 - 2009
Durante este período na trajetória da Associação, vários projetos
e ações se destacaram para tornar
o Hospital Universitário um lugar
melhor. Em 2006, por exemplo,
houve a participação da AAHU na
aquisição de uma UTI móvel. Em
2007 foi adquirido um tomógrafo, que é utilizado na radiografia
para visualizar a anatomia do paciente. Neste mesmo ano foi feita
uma ampliação e reforma nas intalações da emergência, junto com a
aquisição de biombos e televisores
para os quartos. Um ano depois a
AAHU ainda adquiriu equipamentos para transplantes de córnea ao
HU.

Doe sangue

Doe livros/roupas

Seja voluntário

Doe dinheiro

Divulgue
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Inaugurada a nova sede da Associação

Visando uma melhor estrutura
física e social, além de um acolhimento humanizado aos pacientes, a Associação Amigos do HU
inaugurou, em março de 2010, sua
sede, em terreno próximo ao Hospital Universitário. O prédio recebeu o nome da voluntária Dona
Cora Coelho Duarte da Silva, uma
das fundadoras do serviço voluntário no HU.
Além do setor administrativo, o
prédio conta com uma ampla sala
de acolhimento, onde os pacientes
e acompanhantes podem permanecer entre a consulta e retorno à

suas residências com mais conforto. No mesmo andar, há um ponto
de vendas de produtos de bazar e
um brechó, cujas rendas são revertidas ao HU.
Foi devido a este trabalho voluntário, que a AAHU conseguiu
captar recursos necessários para o
custeio de mais esta obra e melhorar o atendimento.
No andar térreo do prédio está
localizado o Posto de Coleta do
Banco de Sangue do Hospital Universitário, tornando o espaço para
doações mais amplo e moderno.
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2015
Casa de Acolhida Amigos do HU

Congresso de espiritualidade hospitalar

Já contando com o Serviço de Acolhimento na sede, a AAHU não
parou por ai e inaugurou no dia nove de novembro de 2015 a Casa de
Acolhida Amigos do HU, destinada a receber para pernoite os acompanhantes de pacientes internados no Hospital Universitário. A casa oferece o café da manhã e um lanche a noite.
Os acompanhantes são encaminhados para a Casa de Acolhida por intermédio do Serviço social do HU, que faz a abordagem e direcionamento destes com documentação própia. Estas pessoas ficarão hospedadas
durante o internamento do seu parente.

No mês de outubro a Associação Cristã de Assistentes Espirituais
Hospitalares do Brasil - ACAEHB, realizou o XVI Congresso Brasileiro Ecumênico de Assistência Espiritual Hospitalar.
O congresso teve como tema: “A igreja e os Desafios para a Assistência Espiritual a Enfermos”
Participaram pessoas que fazem assistência espiritual em hospitais
nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
No total, o congresso reuniu 90 pessoas, entre dirigentes e congressistas, sendo que da AAHU estivemos em 18 participantes.

Número de pacientes acolhidos na AAHU 2016
aumenta ano após ano

O Serviço Acolhimento da Associação Amigos do HU registrou
um aumento significativo no número de atendimentos nos seis
primeiros meses de 2016.
Oriundos de toda Santa Catarina, as pessoas que vêm a Florianópolis para consultar no Hospital
Universitário tem à disposição,
no primeiro andar da AAHU, uma
sala climatizada, com direito a
café, enquanto aguardam a consulta ou o retorno para suas cidades. Desde que teve sua nova sede
inaugurada a AAHU já acolheu
cerca de 90 mil pessoas.

No primeiro semestre de 2016,
13 mil pessoas foram atendidas
pelos voluntários, chegando ao recorde de 3256 acolhidos em junho.
Ainda que a maioria dos acolhidos
resida na Grande Florianópolis,
centenas de pacientes e acompanhantes vêm de todas as regiões
de Santa Catarina.
O gráfico ao lado possibilita
visualizar o resultado do atendimento no serviço de acolhimento
no mês de junho onde 336 pessoas
vieram do Vale do Itajaí, 296 do
Sul, 120 do Oeste, 88 da Serra e
80 do Norte do Estado.

Acolhimento AAHU por região no mês de junho
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Palavra do Presidente
Hoje vamos aproveitar este
espaço para uma breve reflexão
sobre o tema “esperança”. Existe
uma regra de ouro a ser praticada por aqueles que querem ser
do bem: faça ao teu próximo o
que desejas que te seja feito. Esta
regra é dita como de ouro porque
encerra em si própria o grande
ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo mesmo. E ai
deparamo-nos com uma nova
janela no cenário do nosso co-

tidiano: quem é o teu próximo?
O teu próximo é aquele que está
junto de ti, seja na tua casa, no
teu trabalho, na sala de aula, no
clube, na praia, dentro do ônibus... Onde tu estás, aí está o teu
próximo.
Outro ponto importante é saber reconhecer as nossas limitações. Esta é uma realidade
incontestável e quando não nos
damos conta dela, somos afetados pela soberba, pelo orgulho,
pela arrogância... e deixamos de

a esperança protege contra o
desânimo; dá alento aos sinais
de fraqueza. Outra ainda é que a
esperança preserva do egoísmo e
conduz à prática da caridade. E
a prática da caridade deve ser o
nosso lema de vida.
Obrigado a todos pelos 15
anos de voluntariado na AAHU.
Vamos celebrar!
Pedro Camacho dos Santos
Diretor Presidente da AAHU

Homenagem dia dos pais

Dom da Vida
O universo é a expressão do
amor e do poder de Deus. Nele,
criou o ser humano à sua imagem e
semelhança.
Portanto, o ser humano é algo
especial no universo. No universo
nós contemplamos o poder de Deus
e, no ser humano, nós contemplamos o amor de Deus que nos ama
a ponto de enviar o Seu Filho para
e reconstruir tudo aquilo que havíamos destruído e para nos dar uma
vida nova.
A vida é uma chance maravilhosa que nós temos para responder a
esse amor infinito de Deus conosco. É a única chance que temos para
descobrir o quanto somos amados
e como podemos responder com
gratidão, porque nós somos filhos!
A vida não deixa de ser uma aventura maravilhosa de construção e
de luta. As dificuldades existem e
por isso Deus nos deu um coração
grande, sua proteção permanente e
a inteligência.
É na luta que nós vamos conseguir manifestar a Deus a nossa
gratidão e a nossa capacidade de
trabalhar na criação, sobretudo do
mundo dos homens, tornando-o
mais suave, mais confiante, mais
vigoroso e esperançoso.
Nós somos os construtores da
paz, da fraternidade, da alegria, do
entusiasmo, da coragem e da espe-

ser humildes. Não se sabe de nenhuma pessoa humilde que não
tenha sido querida por todos.
Ao contrário, nenhum orgulhoso
conseguiu ter amigos. Ser humilde é ter muito, como se não
tivesse nada. E neste conjunto
de situações cotidianas, qual a
razão da nossa esperança ?
A principal razão é que a esperança é a virtude que responde
à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração do
ser humano. Outra razão é que

rança. Cada um de nós possui dentro de si a própria força de Deus,
pois Jesus disse: “Se alguém me
ama, guardará a minha palavra, e
meu Pai o amará, viremos para Ele,
e faremos nele morada.” (Jo 14,23).
A vida está sempre em comunhão com Deus, o criador do universo, e Deus para nós é Pai, é Mãe,
amor, coragem, força e esperança.
É preciso ver a vida com olhos
brilhantes e pensamento sempre
transparente para enxergar em tudo
as maravilhas de Deus. E também,
por meio da nossa boca, poder pronunciar palavras de paz, de amor,
de confiança, de agradecimento e
de louvor.
Às vezes pedimos uma resposta
e ela aparece tênue e fraca, assim
como os cinco pães e dois peixes
para mais de cinco mil pessoas
(Mt 14,13-21), porém, por meio
de Deus que mora em nosso coração, teremos a força e o milagre de
transformar sonhos em realidade,
pois a partir da nossa generosidade
e fragilidade, é que Deus constrói o
nosso contidiano.

Em comemoração ao Dia dos
Pais, voluntárias entregaram lembrancinhas aos pais internados no
Hospital Universitário.
A ação ocorreu na tarde de 12
de agosto, durante uma das visitas
semanais realizadas aos pacientes

internados no HU. De segunda a
sexta-feira voluntários(as) se encontram na AAHU e se dirigem ao
hospital, com o objetivo de ouvir e
dar um pouco de afeto aos pacientes, colaborando para melhorar a
humanização hospitalar.

Encontro de voluntários da saúde
No último dia 26 de agosto, 21 voluntários da AAHU participaram
da X Encontro Estadual dos Voluntários da Saúde, realizado em Jaraguá
do Sul. O objetivo do encontro foi confraternizar e possibilitar a troca de
experiências inerentes a este tipo de serviço

Adaptado de Frei Sebastião
Benito Quaglio - OFM Conv.
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