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PODE SER ABERTO PELA ECT

O Alojamento Conjunto, sistema implantado no 
Brasil desde a década de 90, caracteriza-se por 
manter o recém-nascido sadio junto à sua mãe 24 
horas por dia até a alta hospitalar. Visa favorecer 
o desenvolvimento dos cuidados da mulher para 
consigo mesma e para com seu filho, além de 
contribuir para participação do pai neste momento.
 Depois do nascimento, o ideal para o bebê 
é permanecer ao lado da mãe. O sistema auxilia 
o estreitamento de vínculo entre mãe e filho, 
sedimentando uma relação que se inicia no útero 
e perdura por toda a vida. Além de facilitar o início 
da amamentação, o alojamento conjunto permite 
que a mãe passe mais tempo com o bebê antes da 
alta médica, quando está cercada por profissionais 
da saúde que podem orientá-la sobre os cuidados 
essenciais nesses primeiros meses. Dessa forma, 
a mulher aprende como tomar conta do filho e se 
sente mais segura no momento de levá-lo para 
casa. Esse aconchego precoce entre mãe e filho 
diminui os riscos de depressão pós-parto, ajuda na 

recuperação da mulher e auxilia no desenvolvimento 
cognitivo e motor do recém-nascido.  
 Apesar de a gestação geralmente evoluir 
de forma fisiológica, há uma pequena parcela de 
gestantes que, por terem características específicas, 
ou por sofrerem algum agravo, apresentam maiores 
probabilidades de evolução desfavorável. Essa 
parcela constitui o grupo chamado de alto risco.
 A enfermaria de gestante de alto risco é 
compreendida como parte integrante do sistema 
hospitalar, que permite realizar o cuidado adequado e 
qualificado com a gestante de alto risco, possibilitando 
assim, a contribuição para a saúde do binômio 
mãe-filho. Durante a gestação de risco, a mulher 
experimenta situações estressoras devido aos riscos 
e ao medo da morte, ao receio de criar expectativas 
sobrea gravidez e o filho, à culpa por não conduzir a 
gravidez de forma normal e à falta de controle sobre 
o próprio corpo e a gravidez. Assim, as gestantes 
necessitam de muito apoio e esclarecimentos, 
além de uma ambiência hospitalar adequada.

Reforma do Alojamento Conjunto do HU/UFSC é concluída

A reforma das instalações do Alojamento Conjunto foi intermediada pela Associação Amigos do HU - AAHU, 
compreendendo a contratação da empresa de executou a obra e efetivação dos respectivos pagamentos, 
com recursos disponibilizados pelo Ministério Público do Trabalho, através da Associação Catarinense de 
Engenharia e Segurança do Trabalho – ACEST, no montante de R$ 499.999,97 (quatrocentos e noventa e 
nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). O custo final da obra foi de R$ 
500.040,78 (quinhentos mil, quarenta reais e setenta e oito centavos), cuja diferença foi coberta pela AAHU.

Texto por Dr. Alberto Trapani Júnior, Chefe da Unidade de 
Atenção à Saúde da Mulher do HU/UFSC

Texto: Pedro Camacho dos Santos
Diretor Presidente da AAHU

A importância do Alojamento Conjunto para a família
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O próximo dia 2 de maio para o Hospital Universitário 
Prof. Polydoro Ernani de São Thiago, o HU/UFSC, 
é sinônimo de relembrar conquistas e objetivos. 
Inaugurado em 1980, pelo professor Polydoro Ernani 
de São Thiago, o Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Santa Catarina, completa em 2018, 38 anos 
atendendo exclusivamente pacientes usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e complementando a 
formação de estudantes de diferentes áreas da saúde. 
  No ano de 2017 foram mais de 70 mil 
atendimentos somente na emergência. Para atender 
esta demanda, o corpo clínico multidisciplinar- que 
atende cerca de 30 especialidades, é composto por 
270 médicos (muitos deles professores do curso de 
Medicina da UFSC), 164 enfermeiros, 368 técnicos 
de enfermagem, e outros diversos profissionais da 
área da saúde, como farmacêuticos, bioquímicos, 
nutricionistas, dentistas, psicólogos, engenheiros 
biomédicos e assistentes sociais. Além de diversos 
servidores e estagiários que auxiliam no funcionamento 
diário do hospital.  
 O HU/UFSC atua nos níveis de assistência 
básica, secundária e terciária, e é organizado em quatro 
divisões principais, compostas pela Divisão Cirúrgica, 
Médica, de Pediatria e de Tocoginecologia- que são 
vinculadas ao Centro de Ciências da Saúde (CCS) da 
UFSC. Todas estas áreas de atuação contribuem para 
que o Hospital Universitário da UFSC seja referência no 
Estado em patologias complexas, clínicas e cirúrgicas, 
cirurgias de grande porte em diversas especialidades e 
na área oncológica (tratamento contra o câncer). 
  Na área de ensino, pesquisa e assistência, os 
principais destaques são direcionados à Maternidade, 
pertencente à Divisão Tocoginecológica. Desde 1997 
o HU/UFSC é credenciado como ‘Hospital Amigo da 
Criança’, certificado idealizado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações 
Unidas para  Infância (Unicef), que atribui a ele alta 
competência neste ramo. Além deste certificado, em 
2009 a Maternidade HU/UFSC esteve entre as dez 
melhores do Brasil no ítem ‘apoio a amamentação’, 
de acordo com um ranking da revista Pais e Filhos. 
O projeto Maternidade Segura, que visa melhorar as 
condições gerais da Maternidade, está em fase de 
andamento no HU/UFSC.
  Os pacientes de diversificadas especialidades 
(complexas ou não) do HU/UFSC contam ainda com 
o apoio psicológico voltado à sua necessidade, são 
cerca de 30 grupos. Entre eles estão os grupos de 
Acolhimento aos pacientes candidatos a Cirurgia 
Bariátrica, Grupo Interdisciplinar de Acompanhamento 
à Pacientes e Familiares da Unidade de Terapia Dialítica 

(UTD) e a Casa de acolhida a pacientes em tratamento 
pós Transplante Hepático. A Associação Amigos 
do HU (AAHU) é um dos braços direitos do HU, 
proporcionando apoio espiritual e social aos pacientes, 
além de proporcionar espaço físico que auxilie em sua 
recuperação de saúde.  O AAHU é proveniente de 
uma iniciativa da Paróquia Santíssima Trindade que 
em 1984 criou o grupo de voluntárias São Camilo de 
Lellis, mas somente em 2011 o grupo conseguiu ser 
oficializado como uma Entidade Sem Fins Lucrativos, 
o que lhes proporcionou maior facilidade em ajudar o 
Hospital social e financeiramente.
 
Atribuições de um Hospital Universitário
  
Além de atender o público, compete a um Hospital 
Universitário outros deveres e objetivos interligados à 
formação de um profissional. Diferentemente de um 
hospital comum, ele lida com estes dois segmentos. O 
acadêmico envolve o ensino, a pesquisa e a extensão 
do ensino que é a assistência médica a pacientes. E 
o segmento  hospitalar que trata os mais complexos 
casos. Entretanto, os dois objetivos de um HU não 
devem ser divididos, pois se complementam.  
 Marcelino Osmar Vieira, é professor, ex-
diretor do HU/UFSC (1996-2000) e atua há 37 anos no 
mesmo. Para ele- que descreve o HU/UFSC como sua 
segunda casa, o papel de um hospital vinculado à uma 
Universidade não é unicamente auxiliar a formação de 
futuros profissionais e nem exclusivamente atender 
a população, mas sim executar um trabalho que  
equilibre estes dois objetivos, auxiliando na formação 
das relações públicas (não só na área da saúde) e por 
consequência assistir a população. “Torço todo dia 
para que o HU atinja seus objetivos e cresça apesar das 
restrições”, afirma Vieira, que lembra das dificuldades 
orçamentárias (independente de sua excelência) de 
uma Instituição Pública. 
  

 
 

HU/UFSC completa 38 anos fortalecendo a saúde e a 
formação de futuros profissionais

Texto por Luna Mariah Zunino - Estagiária de Jornalismo da 
Direção Geral  e AAHU do HU/UFSC
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A Associação Amigos do HU - AAHU foi sede de 
mais um processo eleitoral ocorrido no dia 11 de 
abril, para os cargos da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal. Neste processo os integrantes da 
Chapa Fraternidade foram reeleitos para conduzir a 
AAHU no período de 11 de abril de 2018 a 10 de 
abril de 2020. 
 A Diretoria Executiva é formada por Pedro 
Camacho dos Santo s, Diretor Presidente; Ana Maria 
Faria Dutra, Diretora Vice Presidente; Zenilda Maria 
Vieira, Diretora Administrativa; Edilce Locks Borgert, 
Diretora Financeira e Luiz Eduardo Toledo, Diretor 
de Apoio Social e Espiritual. 
 Para o Conselho Fiscal foram eleitos como 
titulares Rudney Otto Pfuntzenreuter, Terezinha Fol-
le Simoni e Marcia Regina Vieira. Como suplentes 
foram eleitos Cleide Garcia Correa de Mello, Nilsa 
Gularte Queiroz e José Elói Werner Júnior.

Diretoria da AAHU é reeleita
Texto por Luna Mariah Zunino - Estagiária de Jornalismo da 

Direção Geral  e AAHU do HU/UFSC

    Diretoria Executiva reeleita (Zenilda Maria Vieira esteve 
ausente por problemas de doença)

Páscoa na Pediatria
Páscoa é sinônimo de fraternidade, amor e 
esperança! Por este motivo no dia 28 de março, a 
Associação Amigos do HU realizou uma festa de 
páscoa na Pediatria do Hospital Universitário que 
contou com doces, salgados e bolos.
 A festa foi organizada pelas voluntárias 
Dorotéia, Ilori e Maria Lúcia, com o propósito de 
propiciar às   e suas famílias momentos alegres e de 
descontração, juntamente com a equipe da Unidade 
de Internação Pediátrica. Os docinhos e bolos foram 
doados por Regina e Cristiane. Cada criança recebeu 
também uma cestinha de páscoa.

Projeto Somar Floripa
A AAHU recebeu no dia 21 de março a visita de 
representantes do projeto SOMAR FLORIPA com o 
propósito de conhecer as instalações da associação. 
 A visita teve como objetivo estabelecer uma 
aproximação para futuras parcerias. 
 Estiveram conosco Bernadete e Ricardo, 
que vieram conhecer o nosso trabalho e os serviços 
que prestamos aos pacientes e acompanhantes do 
Hospital Universitário.
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No dia 1º de fevereiro deste ano reiniciamos nossas 
atividades para 2018. O primeiro passo foi reunir as 
equipes de trabalho para um retrospecto do quanto 
realizamos em 2017, seja no campo da visita aos 
pacientes em tratamento de saúde no HU, como 
também no nosso serviço de acolhimento, brechó, 
mini-bazar permanente e feira do artesanato. Junto 
com as equipe de visitas aos pacientes, destacamos 
algumas premissas básicas deste serviço, como 
a boa escuta, o não proselitismo e os cuidados 
de prevenção à infecção hospitalar. No serviço de 
acolhimento, enfatizamos a importância constante 
do espírito humilde e acolhedor. Merece destaque 
o número de pessoas que foram atendidas, 
graciosamente, em 2017: trinta mil e trinta e três 
pessoas (30.033), todas sempre acolhidas com 
amor, simpatia e gratuidade. Registramos também 
que em 2017 fomos contemplados com doação de 
mercadorias apreendidas pela Receita Federal, o que 
nos proporcionou uma receita de bazar da ordem de 
355 mil reais, verba esta aplicada inteiramente no HU, 
na Casa de Acolhida Amigos do HU e na manutenção 
da própria instituição AAHU. Destacamos que a 
mencionada Casa de Acolhida deixou de operar 
em setembro de 2017, pelo seu alto custo e baixo 
índice de ocupação. Numa relação custo/benefício 
esta ação deixou de ser viável. No entanto, os 
usuários desta modalidade de serviço continuam 
sendo atendidos pela AAHU, mediante convênio 
feito com hostel’s localizados próximos ao hospital. 
O Serviço Social do HU continua coordenando o 
encaminhamento dos usuários ao hostel e a AAHU 
assume os custos de hospedagem. Outro ponto 
importante é que, no último dia 11/04/2018, tivemos 
a Assembleia Geral Ordinária da Associação Amigos 
do Hospital Universitário da UFSC, cuja pauta 
previa: 1) Apreciação, Discussão e Aprovação das 
Contas do Exercício de 2017: após a apresentação 

detalhada dos dados contábeis, as contas foram 
aprovadas, sem restrições; 2) Homologação do 
Resultado do Processo Eleitoral para os Cargos 
da Diretoria e do Conselho Fiscal: neste pleito a 
Chapa Fraternidade foi eleita com 97,7% dos votos 
apurados. Por mais este gesto de confiança e de 
apoio, nossa gratidão ao voluntariado AAHU e, mais 
uma vez, esperamos que, juntos, possamos conduzir 
a nossa associação com dignidade, competência e 
sempre num clima de companheirismo e amizade. 
Para o ano em curso estabelecemos como metas: 
1) Buscar parcerias com empresas do setor privado 
e/ou entidades públicas, para implantação de uma 
farmácia na área ambulatorial do HU. Esta meta visa 
racionalizar o processo de atendimento aos usuários 
do hospital e dar maior agilidade no atendimento; 
2) Dar continuidade aos serviços do prestados 
pelos profissionais que atuam no projeto Núcleo 
Desenvolver, para atender crianças e adolescentes 
que apresentam dificuldades de aprendizagem, 
matriculados na rede escolar dos municípios da 
Grande Florianópolis; 3) Estudar meios de criação 
e capacitação de um grupo de voluntários para 
atuar no apoio social e espiritual a pacientes da 
oncologia clínica do HU, e 4) Manter o programa de 
colaboração ao Hospital Universitário da UFSC, para 
atendimento das necessidades dos pacientes e seus 
acompanhantes. Além destes itens pontuais também 
estamos empenhados na reativação do serviço 
da Sala de Leitura, por se tratar de uma atividade 
benéfica a quem está internado no hospital.
Por último, registramos aqui o nosso muito obrigado à 
constante dedicação e carinho com que diariamente 
nossos voluntários(as) aderem ao serviço fraterno 
em prol do irmão mais necessitado. Por tudo, somos 
gratos a Deus pela saúde e disponibilidade para esta 
missão.

Texto: Pedro Camacho dos Santos
Diretor Presidente da AAHU

Palavra do Presidente    

Expediente Tiragem: 1.000 exemplares
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