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AAHU completa 17 anos de voluntariado
Texto e fotos por Luna Mariah Zunino - Estagiária de Jornalismo
da Direção Geral e AAHU do HU/UFSC

Há 17 anos a Associação Amigos do Hospital
Universitário (AAHU) dedica sua caminhada aos
pacientes do HU/UFSC. Duzentos e cinquenta
voluntários organizam-se em diversas funções
para garantir o conforto e bem-estar dos pacientes
e acompanhantes. Além da doação de recursos
financeiros para reformas e reparos necessários na
estrutura física do Hospital, também são doados
enxovais, roupas, brinquedos, kits de higiene, cestas
de alimentos, dentre outros.
Presidida atualmente por Pedro Camacho dos
Santos, a AAHU foi criada por um grupo de pessoas
que sentiram a necessidade de institucionalizar um
grupo de voluntariado, para que assim, pudesse
receber
doações,
principalmente
financeira.
O voluntariado no HU iniciou com um grupo
de voluntárias da igreja católica da paróquia
Trindade, coordenado por Cora Coelho Duarte
Silva. Posteriormente, surgiu a necessidade de criar
uma associação registrada para institucionalizar o
trabalho voluntário realizado no HU.
Orivalda, 72 anos, ex assistente social do HU desde
sua fundação, relembra a resistência do Sindicato
de Trabalhadores da UFSC (SINTUFSC), devido ao
receio de a associação substituir trabalhadores do
Hospital. Foi então, criada a estratégia de envolver
a comunidade para que a ideia de associação fosse
aceita, tanto pela reitoria da UFSC, quanto pelos
trabalhadores e sindicato. Com o apoio de diversos
membros da comunidade e aproximadamente
30 voluntários, foi fundada a Associação Amigos
do Hospital Universitário, no dia 11 de setembro
de 2001. “Inicialmente criamos a Associação para
atender e beneficiar aos pacientes do HU e, hoje
quando vejo depoimentos de voluntários felizes em
trabalhar, me emociono”, conta Orivalda.
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Grupo de artesanato trabalha em prol dos pacientes
do HU/UFSC

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

Há cerca de cinco anos o grupo de artesanato Mãos Unidas é dedicado a doar amor através de seu
trabalho. O grupo coordenado pela voluntária Varlene Barcelos (72), conta com a participação de doze
voluntárias entre 50 e 78 anos de idade. Toalhas, bonecas de pano, bordados e bijuterias são alguns
de seus produtos finais. Os diversos artesanatos são vendidos no fim de ano, em prol dos projetos da
AAHU.
O grupo atua toda quinta-feira na sede da Associação Amigos do HU (AAHU). Em datas comemorativas
as voluntárias fazem artesanatos especiais. No dia das mães, por exemplo, são feitas lembrancinhas
que são doadas às mães internadas. Toda a produção de artesanatos durante o ano, é destinada ao
bazar que ocorre no mês de dezembro no hall do HU, todo dinheiro arrecadado é destinado à AAHU.
Os materiais utilizados na produção dos artesanatos são provenientes da doação de retalhos, botões,
linhas, entre outros insumos.
“Unimos nossas mãos para oferecer conforto ao ser humano. É a maneira que encontramos de ajudar o
próximo. Fazer o bem sem olhar a quem”, explica Varlene sobre a missão do grupo. A coordenadora faz
parte da Associação há 17 anos e reconhece que envolvimento com o voluntariado a fez superar cada
dia com o apoio das pessoas com que entrou em contato. “Deus me deu um caminho para renovar as
esperanças”, completa.

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

O cadastro das pessoas que passam pelo
acolhimento da AAHU, agora, é informatizado,
prezando pela eficiência e comodidade tanto
do voluntário quanto do acolhido. O serviço
de Acolhimento é oferecido pela AAHU aos
pacientes, acompanhantes e motoristas da
saúde, que podem descansar e tomar um
café depois de horas de viagem. O cadastro
é realizado para controle e avaliação da
quantidade de usuários do serviço prestado.
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Arcebispo Wilson realiza visita ao HU/UFSC

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

O Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Florianópolis realizou uma Visita Pastoral na Paróquia do
bairro Trindade. Outra visita inclusa na programação foi ao Hospital Universitário/UFSC. Na ocasião, Dom
Wilson celebrou uma Missa na Capela Bom Samaritano do Hospital, com a presença do voluntariado da
AAHU, pacientes, acompanhantes e diretoria do HU/UFSC.

Voluntárias da AAHU recebem Assembleia Extraordinária
festa de agradecimento
discute estatuto da AAHU
Enfermeiras, pedagogas e psicólogas da
Unidade de Internação Pediátrica do HU/
UFSC organizaram uma festa surpresa para
homenagear três voluntárias da AAHU.
Ilori, Dorotéia e Maria Lúcia há anos dedicam
seu voluntariado à pediatria, organizando
festas com guloseimas, brindes e atividades
recreativas em datas comemorativas, como,
por exemplo, páscoa, dia das crianças e natal.
A festa de agradecimento ocorreu no
dia 29 de agosto, e é mais um símbolo de
reconhecimento pelo trabalho prestado às
crianças internadas.

Foto: Acervo pessoal

O objetivo da segunda Assembléia Geral
Extraordinária do ano é a adequação do
estatuto social da AAHU, com base na Lei do
Marco Regulatório, nº 13204/2015.
A adequação foi pensada para viabilizar a
doação de recursos para projetos do núcleo
Desenvolver, criado no HU/UFSC com o
objetivo de ajudar crianças com dificuldades
escolares. A pedagoga Evandra Castro Donatti
esteve presente e explicou como funcionam
as atividades realizadas.
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Texto: Pedro Camacho dos Santos
Diretor Presidente da AAHU

Como referido na primeira página deste informativo,
no mês de setembro último comemoramos os
17 anos de fundação da nossa associação. Esta
associação, hoje referência nacional no trabalho
voluntário em hospitais, jamais deixará de lembrar
e agradecer o esforço e a perseverança daquele
pequeno grupo de senhoras da comunidade da
Trindade, coordenado pela Sra. Cora Coelho Duarte
da Silva, que em outubro de 1984 iniciou um serviço
de visita aos pacientes do HU, dando origem, em
11/09/2001, à criação da AAHU. Não vamos entrar
no mérito do esforço para dar o necessário caráter
social e jurídico à nova entidade. Destacamos
sim, a perseverança da equipe da Dona Cora, que
pautava no seu trabalho no amor ao próximo.
Vejam que primor de frase “É com o coração que
trabalhamos, procurando dar esperança e fé às
pessoas necessitadas de carinho” (dona Cora).
Nossa gratidão a todos que nos antecederam nesta
caminhada.
Neste clima harmonioso, não poderíamos deixar
de retomar o papel do voluntário, particularmente
aqui na AAHU. Para nós, ser voluntário é doar seu
tempo, trabalho, habilidades e talentos, para causas
de interesse social e humanístico, contribuindo
para a melhora da qualidade de vida dos usuários
do HU. O doente precisa não só dos recursos da
medicina, mas também da atenção, do afeto e do
respeito daqueles que não estão doentes. Neste
eixo, estamos nós da AAHU.
Ainda no contexto comemorativo dos 17 anos da
AAHU, destacamos a capacitação realizada no mês
de setembro, incluindo voluntários já experientes
neste serviço, como também alguns “novatos”. O
objetivo da capacitação foi contextualizar o HU
no novo modelo de gestão Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares - EBSERH, assunto este

apresentado pela Profª. Maria de Lourdes Rovaris,
Superintendente do Hospital, bem como tratar de
temas específicos, como Relacionamento InterPessoal, com ênfase na EMPATIA, que difere em
muito do que conhecemos como SIMPATIA. Este
assunto foi apresentado pela Psicóloga Anne
Luísa Nardi, atual coordenadora do Grupo de
Humanização Hospitalar do HU. Na sequência
tratamos de questões relacionadas com os Cuidados
Preventivos à Infecção Hospitalar, apresentado pelo
Enfº Gilson de Bitencourt Vieira, atual responsável
pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
do HU - SCIH/HU, finalizando com a abordagem
de premissas básicas no campo ético e prático da
visita hospitalar. Este tema foi conduzido pelo Pr.
Luis Eduardo Toledo, nosso Diretor de Apoio Social
e Espiritual.
Todo este esforço é feito com uma única finalidade:
auxiliar-nos na caminhada fraterna em direção ao
doente que precisa de nossa ajuda.

Dia nacional da vacinação
O dia nacional da vacinação foi criado pelo Ministério
da Saúde com o propósito de ressaltar a importância
das vacinas no combate à doenças e epidemias.
Muitas doenças perigosas se extinguiram com
o passar do tempo e isso foi possível graças à
vacinação.

17 DE OUTUBRO
DIA NACIONAL DA VACINAÇÃO
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