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Trabalho 
voluntário 
promove 
solidariedade 
e humanização 
do atendimento 
hospitalar
Em comemoração ao Dia Nacional do 
Voluntário, o Hospital das Clínicas da UFG (HC) 
realizou no dia 28 de agosto o 14º Treinamento 
Solidário, capacitando 34 voluntários

Júlia Mariano

Fundado em 1999, o 
Programa de Volunta-
riado foi criado para 

humanizar o atendimento 
hospitalar no HC. Regis-
trado como extensão uni-
versitária, o projeto recebe 
pessoas que querem ser 
solidárias, doando tempo 
e dedicação aos pacientes. 
Atualmente, o programa 
conta com mais de 300 vo-
luntários cadastrados.

Os voluntários, tam-
bém conhecidos como 
“Amigos do HC”, podem se 
envolver em diversas ações. 
Alguns preferem desempe-
nhar atividades diretamen-
te com os pacientes, como 
exemplo, oferecer-lhes in- 
formações sobre o HC, 
acompanhá-los em marca-
ções de exames ou contar 
histórias para as crianças 
no ambulatório. Outros 
optam por realizar ativi-
dades na administração do 

rios para seguir as regras 
do hospital e não compro-
meter os procedimentos 
hospitalares.

Perfil – O perfil dos volun-
tários do HC é bastante va-
riado. Participam do projeto 
estudantes, trabalhadores 
e aposentados vinculados 
ou não à UFG. A dentista 
e professora aposentada da 
Faculdade de Odontologia 
da UFG, Vânia Jardim de 
Oliveira, é voluntária há 
um ano e meio. Ela conta 
que resolveu ser voluntária 
para preencher uma lacu-
na que surgiu na sua vida 
depois da aposentadoria, 
optando em desenvolver a 
tarefa na própria UFG, ins-
tituição na qual trabalhou 
durante muitos anos: “Esta 
tarefa está me preenchendo 
e estou me sentindo muito 
feliz com o voluntariado”, 
garante a professora.

Alty José da Costa 
tem 75 anos e é voluntá-
rio há 30 anos, sendo 15 
deles dedicados ao HC. Ele 
é cabeleireiro e comentou 
sobre a alegria dos pacien-
tes em encontrá-lo. “É difí-
cil um não aceitar que eu 

corte seus cabelos, suas 
unhas ou faça sua bar-
ba. Mas tem uns que não 
aceitam!”. Alty José com-
plementa que é uma hon-
ra para ele trabalhar como 
voluntário, além de ser um 
“divertimento total”, conta 
com entusiasmo.

Motivação – As motivações 
que levam as pessoas a se-
rem voluntárias são diver-
sas. O administrador de 
empresas, Adilson Borges, 
conheceu o trabalho do vo-
luntariado do HC na Feira 
da Solidariedade desse ano. 
Ele contou que, por motivo 
de doença, aposentou-se 
em 2002, passou por várias 
cirurgias e, depois de recu-
perado, deparou-se com a 
ociosidade. “Por que eu não 
posso fazer alguma coisa 
para ajudar os outros?”, 
questionou-se emocionado. 
“A ociosidade vem me inco-
modando muito desde que 
a minha saúde melhorou, 
por isso, quero participar 
do voluntariado!”, anima-se 
ele com a possibilidade de 
ocupar seu tempo e ajudar 
as pessoas que precisam.

A servidora do Depar-
tamento Pessoal da UFG, 
Ana Paula de Oliveira Ro-
drigues, conta que sentiu a 
fragilidade de um doente e 
de sua família quando seu 
pai ficou hospitalizado.  Ela 
quer ser voluntária, pois 
acredita que pode fazer al-
guma coisa para ajudar 
essas pessoas. Experiência 
semelhante teve a estudan-
te Jéssica Machado Cor-
reia, que ficou sabendo do 
voluntariado quando sua 
mãe fez uma cirurgia no 
HC. Ao acompanhá-la, ela 
percebeu a importância do 
trabalho do voluntário ao 
oferecer ajuda e afeto aos 

Voluntários mostram o certificado de participação no último Treinamento Solidário

voluntariado, organizando 
campanhas de arrecada-
ção de materiais doados 
aos pacientes – como brin-
quedos, enxovais, kits de 
higiene – e de materiais 
para uso hospitalar – como 
toalhas de banho, lençóis, 
cadeiras de roda.

Antes de começarem 
suas tarefas, os interessa-
dos em desenvolver as ativi-
dades voluntárias recebem 
orientações no Treinamento 
Solidário sobre as ações que 
podem ser desenvolvidas, as 
funções e os deveres do vo-
luntário, estabelecidos pela 
Lei do Voluntariado (Lei nº 
9.608 de fevereiro de 1998), 
pelo regimento e Manual do 
Voluntário do HC. A capaci-
tação é realizada anualmen-
te no dia 28 de agosto, Dia 
Nacional do Voluntário, e a 
coordenadora do programa, 
a assistente social Coracilde 
da Silva Mattos, ressalta a 
importância do treinamento 
para preparar os voluntá-

pacientes. “Enquanto esta-
va no HC, recebi um mate-
rial de divulgação do volun-
tariado e, na a mesma hora, 
eu me cadastrei”, justifica. 
Ronaldo Silva é estudante e 
já esteve hospitalizado. Se-
gundo ele, o trabalho dos 
voluntários o ajudou bas-
tante. “Foi importante na 
minha reabilitação, prin-
cipalmente na parte psi-
cológica, por isso eu quero 
reconfortar o coração dos 
pacientes”, justifica ele.

Já a estudante do 
curso de Administração da 
UFG, Thaís Carvalho de 
Souza, decidiu ser volun-
tária por ter tempo livre, 
para ajudar quem precisa 
e para aprender com essas 
pessoas. “Nós estamos com 
saúde, os pacientes do HC 
não. Eles precisam do nos-
so apoio e da nossa aten-
ção”, explica a estudante.

A coordenadora do 
voluntariado do HC, Cora-
cilde Mattos da Silva, co-
menta que os 15 anos de 
trabalho na coordenação 
do Voluntariado não foram 
fáceis, pois, no início, nem 
mesmo os funcionários do 
hospital acreditavam que 
o programa daria certo. 
Contudo, ela ressalta que o 
mérito do sucesso do pro-
grama são dos voluntários.  
“São eles que dão ideias e 
sugestões de campanhas a 
serem realizadas, são eles 
que conquistam novos vo-
luntários e doadores e, as-
sim, transformam nosso 
trabalho em uma rede so-
lidária”, garante a coorde-
nadora. 

Se você quer ser um 
voluntário amigo do HC, en-
tre em contato com a coor-
denação do programa: (62) 
3209-8366
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do HC garantem a alegria no Dia das Crianças


