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RESUMO 
 

O voluntariado possui um papel fundamental de contribuição social nas mais variadas 
instituições, onde se tornou um grande e importante fator de crescimento que se intensifica cada 
vez mais. Os serviços voluntários nas instituições hospitalares é uma participação ativa que visa 
uma ação responsável e humanizada no sentido de promover a qualidade do acolhimento, cujo 
objetivo é promover conforto aos pacientes no seu processo de tratamento. O presente artigo tem 
por finalidade ressaltar a importância da ação diferenciada que resulta do voluntariado dentro das 
instituições hospitalares, assim como refletir sobre a percepção e sentimento do mesmo junto a este 
comprometimento que contribui para a transformação social. Trata-se de uma pesquisa de 
abordagem qualitativa e descritivo-explicativa, realizada no Hospital do Câncer de Uberlândia, no 
Estado de Minas Gerais, tendo a participação de três voluntárias. Os resultados nos permitiu extrair 
muitos elementos que reforça a importância do voluntariado na instituição no que se refere ao 
hospital em geral, e acrescenta um ponto relevante de realização pessoal para o próprio voluntário.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os serviços voluntários são realizados por pessoas que dedicam uma pequena parte do seu 
tempo para promover ações solidárias, na qual frente a este ato de transformação social se propõe 
a realizar um trabalho diferenciado que contribui na qualidade de vida do paciente, sem adquirir 
nenhum tipo de retorno financeiro. 

O presente artigo tem por finalidade ressaltar a importância da ação diferenciada resultante 
do voluntariado dentro das instituições hospitalares, assim como refletir sobre a percepção e 
sentimento do mesmo junto a este comprometimento que reflete no bem estar e qualidade de vida 
do paciente e acompanhante. 

Segundo (Sassi & Oliveira, 2014) apud (Paim e Filho, 1998), o hospital como instituição 
terapêutica é algo relativamente novo, que surgiu no final do século XVII visando o processo de 
cura. Em épocas anteriores, mais precisamente no século XVI, o hospital era percebido como 
lugar de exclusão e separação, e/ou entidades cujo objetivo era acolher pessoas carentes ou que 
sofriam de alguma enfermidade e necessitavam de auxilio diverso (médico/espiritual). 

 Atualmente, as instituições hospitalares são compostas por profissionais de diversas áreas 
e especialidades, sendo este, um ambiente de acolhimento e intervenção para pacientes que estão 
passando por um processo de adoecimento.  

Falar sobre a instituição hospitalar e em suas práticas, logo, podemos refletir a respeito da 
humanização no que se refere à qualidade do acolhimento, que é um assunto bastante discutido 
no contexto da saúde, pois requer exatamente uma reflexão a partir das práticas profissionais com 
o outro, visando um cuidado e tratamento acolhedor, trazendo uma nova perspectiva hospitalar 
com destaque no respeito e à valorização da dignidade humana. 

Ao discutir sobre as práticas de cuidado e acolhimento nos hospitais, é muito importante 
lembrar-se de uma ação que vem se revolucionando e agregando uma transformação social cada 
vez mais. O voluntário dentro dos hospitais vem para agregar um novo olhar diferenciado e 
contribuir na humanização, realizando atividades em que proporcionam bem estar aos pacientes e 
aos seus acompanhantes.  

O motivo que me inspirou a refletir sobre o tema e desenvolver o artigo foram a de 
compartilhar a determinação e esforço dos voluntários do hospital do câncer em Uberlândia e a 
de incentivar a importância do voluntário e tornar mais conhecido esta ação de solidariedade. 
Trata-se de um estudo preliminar precisando ocorrer pesquisas posteriores, abrangendo mais o 
assunto. 
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A ARTE DE TRANSFORMAR E CUIDAR: O VOLUNTÁRIO 

 

Ser solidário é amar sem limites e tratar igualmente todas as pessoas, sem discriminação; 
é ter um objetivo coletivo de humanização do HCa; é amar o próximo como a si mesmo. 

(Manual do voluntariado do grupo luta pela vida). 

 

No ano de 2001 foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), sendo o ano 
internacional do voluntariado, que segundo esta organização, o voluntário é o jovem ou o adulto 
que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte de seu tempo, sem 
remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou 
outros campo. 

 Podemos definir o trabalho voluntário como sendo uma atividade, oferecida livremente 
por uma pessoa que dedica parte do seu tempo a beneficiar o outro, sem receber nenhuma 
retribuição financeira. 

 No Brasil o trabalho voluntário começa no inicio do século XX, a partir da necessidade de 
amparo e auxílio aos mais necessitados, sobretudo em razão das epidemias e de diversas doenças 
que acometiam a população mais carente. De início este trabalho foi predominantemente 
realizado por mulheres, geralmente por damas da sociedade ligadas à igreja católica (Lima & 
Bareli apud Centro de Voluntariado de São Paulo, 2001).   

 

Os antecedentes do trabalho voluntário no Brasil se dão em iniciativa de caráter 
religioso, legitimados pelo estado, em sua origem as ações assistencialistas encontra-se 
quase totalmente vinculados a igreja católica (História do voluntariado no Brasil e 
mundo, pág. 06). 

 

 É importante destacar que seu início foi exclusivamente de caráter assistencialista, com o 
passar dos tempos esta visão foi tomando outro rumo, deixando de ser apenas assistencial.  

 O trabalho voluntário foi regulamentado com em 1996, pela lei 9608/98 que define que, 

 

A atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, 
culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social ou de assistência 
à pessoa. 
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A ação voluntária vem crescendo a cada dia mais, isso se deve ao interesse e desejo das 
pessoas que são motivadas a promover uma ação social diferenciada de acolhimento.  

Os motivos que levam uma pessoa a se tornar voluntário são vários e diferentes; uns como 
retribuição do muito que o hospital ofereceu a si mesmo, ou a um parente, ou amigo. Outros, por 
solidariedade, doam seu tempo em favor do próximo, mas, todos são movidos por um sentimento 
que os unifica: o amor incondicional a Deus e ao ser humano seja ele quem for (Manual do 
voluntariado do grupo luta pela vida, 2015, pág. 02). 

Elis Grande (2010, pág.03), mostra alguns elementos de análise que trás uma definição de 
voluntariado, tais elementos são: Qualificação: o voluntariado moderno executa um trabalho 
qualificado, pois se levam em conta habilidades e talento de quem o faz; Satisfação: quem realiza 
esse trabalho o faz com prazer e da um sentimento de plenitude, buscando a obtenção de 
resultados sociais de acordo com os valores pessoais e a visão de futuro para a localidade onde 
esta inserida; Doação: é doar parte de seu tempo e de sua vida em prol do próximo, da 
comunidade, é consequência de um amor que transborda materializando-se em ação; Realização: 
é um trabalho que busca o sucesso do objetivo proposto. 

 

O voluntário e sua relevância nas instituições hospitalares 

Durante o período da Idade Média, os hospitais surgiram como lugar de acolhida aos 
doentes, de acordo com Foulcalt (1979), neste mesmo período da Idade média, o hospital que 
funcionava na Europa não era concebido para curar.  

Antes do século XVIII, o hospital era essencialmente uma instituição de assistência aos 
pobres, instituição de assistência, como também de separação e exclusão. O hospital era um local 
de cuidados religiosos, onde não existia a função médica, a medicina era profundamente 
individualista, o que a qualificava era a transmissão de receitas e não o campo de experiências, 
assimilado e integrado, a sua intervenção na doença era organizada em torno da noção de crise 
(Foulcalt,1979).  

O processo de reorganização hospitalar que se fez presente em decorrência das 
transformações referidas abarcou tanto a recolocação dos estabelecimentos hospitalares dentro da 
rede urbana quanto sua ordenação interna, e redirecionou o ato terapêutico, transferindo o foco da 
doença ou do doente para o ambiente que cercava os indivíduos enfermos (Ribeiro & Dacal, 
2012, pág. 03). 

Para o mesmo autor (op.cit., 2012, pág. 04), a consagração do hospital como espaço de 
excelência da prática médica, por sua vez, se concretizou no século XIX através do 
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desenvolvimento científico e tecnológico, em especial da bioquímica e da microbiologia, e do 
desenvolvimento da medicina anátomo-clínica, que introduziu a perspectiva da doença como 
resultante de lesões orgânicas e a concepção da ação médica centrada no exame clínico e na 
contínua observação do paciente ao leito. Dessa maneira, a medicina conquistou de vez a 
legitimidade social e se tornou essencialmente a ciência da observação e o hospital, o local 
privilegiado para a investigação, exame e tratamento, experimentação de novas técnicas 
semiológicas e procedimentos terapêuticos, em estabelecimento sede do saber médico. 

Atualmente, as instituições hospitalares segundo Rodrigues (2013), estão passando por 
diversas mudanças e reorganizações com a inserção de tecnologias e as intervenções 
multiprofissionais. Esses avanços proporciona que a medicina obtenha uma forma de produzir 
mais saúde, através desses dispositivos tecnológicos.  

Com o progresso da tecnologia da informação e as medicamentações, surge então um 
hospital desumanizado, onde não existe preocupação por parte da equipe para o cuidado com os 
pacientes. Frente a isso, temos um hospital que cuida, assiste e intervém apenas ao lado da 
doença, ou seja, a patologia do paciente, onde não reconhece o que está além do patológico, das 
máquinas, dos medicamentos e prontuários, esquecendo-se realmente do que seja o sujeito. O 
paciente não se é mais questionado sobre sua vontade, sentimentos e vontade, perdendo sua 
privacidade e identidade. 

As organizações hospitalares são caracterizadas como sendo um local que abrange muitos 
profissionais de diversas áreas e especialidades. Com a presença do voluntário nesta instituição, 
propicia um ambiente ainda mais qualificado para transmitir e desenvolver atividades que ofereça 
cuidado e acolhimento. 

As organizações sem fins lucrativos, ou seja, as ONGs tem ganhado uma grande fonte de 
crescimento. Rodrigues, Cruz & Junior (2013), diz que as ONGs inseridas no terceiro setor 
dependem da sociedade para poderem desempenhar bem suas atividades, sendo assim, as 
atividades voluntárias se inserem como atividade de vital importância nestas organizações, em 
especial as instituições hospitalares.   

De acordo com Rodrigues, Cruz & Junior (2013, pág. 07), em meio às atividades 
hospitalares, os voluntários podem: ser fonte de assistência social e psicológica aos pacientes e 
seus familiares; contribuir de forma não dependente da estrutura formal para a formulação de 
estratégias; constituírem-se em grandes elos entre a organização e a sociedade e contribuir como 
agentes de captação de recursos e fortalecimento da imagem organizacional. 

É importante destacar que, apesar do trabalho voluntário ser uma atividade que proporciona 
muitos benefícios para os pacientes e para a instituição, também pode apresentar dificuldades tais 
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como: conflitos com os profissionais da instituição; desrespeito a regras estabelecidas; espaço de 
atuação e entre outras.  

A ação do trabalho voluntário nas instituições hospitalares vai além da sua contribuição na 
transformação e humanização do cuidado com o paciente. As atividades desenvolvidas pelo 
voluntário, também tem um importante reconhecimento por parte da instituição que permite esta 
ação, pois os serviços prestados tem um grande impacto na imagem da organização.  

 

Os voluntários, potencialmente poderão contribuir não só para a melhoria dos serviços 
de saúde, mas também na minimizando gastos operacionais e fortalecendo a imagem 
organizacional ao atuarem como propagadores dos bons serviços prestados junto à 
sociedade (Rodrigues, Cruz & Junior, 2013, pág. 03). 

 

O trabalho voluntário além de beneficiar o bem estar do cuidado com o paciente e 
fortalecer a imagem da instituição, também se torna uma fonte de crescimento pessoal e 
profissional para quem está exercendo esta atividade. 

 

PROMOVENDO O BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA 

  

A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste 
apenas como ausência de doença ou enfermidade. Gozar do melhor estado de saúde que 
é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem 
distinção de raça, de religião, credo político, condições econômica ou  social. 

(Organização mundial de saúde - OMS) 

. 

Para exercer o cuidado e o acolher é necessário entendermos o ser humano em sua 
totalidade, diferenças e diversidades, considerando que cada ser é único e singular na sua 
história. A significação da vida envolve muitos fatores, que vão muito além dos princípios éticos, 
culturais, econômicos e sociais para a compreensão do processo de humanização.  

O significado da vida passa necessariamente pelos valores, princípios que guiam nosso 
modo de ser, e também pelas carências que as pessoas demonstram, e pelas potencialidades que 
constituem, pois a vida é movimento, inquietações, sonhos e desejos que o ser humano projeta a 
cada instante (Bettinelli, waskievicz & Erdmann, 2003, pág.02). 
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Frankl (1987), diz que o sentido da existência se dá de um momento para outro e de pessoa 
para pessoa. O acolher e cuidado requer tratar o outro considerando cada contexto e a 
singularidade de cada ser.  

 

A vida como a entendemos aqui não é nada vago, mas sempre algo concreto, de modo 
que também as exigências que a vida nos faz sempre são bem concretas, esta 
concreticidade está dada pelo destino do ser humano, que para cada um sempre é algo 
único e singular. Nenhum ser humano e nenhum destino pode ser comparado com outro; 
nenhuma situação se repete, e em cada situação a pessoa é chamada a assumir outra 
atitude (Frankl,1987, pág.48). 

 

As relações são construídas a partir de experiências e vivencias com o outro, quando 
falamos em humanização tocamos em um ponto em que não se propõe apenas em acolher e 
cuidar, mas refere-se também a valorização e dignidade com o outro. 

 

O processo do cuidado, precisa ocorrer numa relação, numa efetiva troca de 
informações, tendo por base compromisso ético estabelecido entre os envolvidos 
(Bettinelli, Waskievicz & Erdmann, 2003, pág. 05). 

 

De acordo com Mezzomo (2012, pág. 04), humanizar é o ato de realizar atividades de 
caráter humano, isso é condizente com a dignidade e direitos da pessoa, o ser humano possui 
dignidade ontológica e esta é inalienável e indestrutível. 

Humanizar é modificar a maneira de assistência, ou seja, é mudar o modo de prestar e 
ofertar o cuidado, que nasce de acordo com Rodrigues (2013, pág.01), como forma de oposição a 
violência existente nas instituições hospitalares, e isso se concretiza com os atos em que se nega 
a subjetividade dos sujeitos e sua completude a qual se reduzem a meros objetos.  

O voluntário atua e exerce um papel de cuidado humanizado e de acolhimento, 
promovendo qualidade de vida e bem estar, a fim de minimizar o sofrimento dos pacientes e 
acompanhantes, vivenciado durante o tratamento. 
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METODO 

 

A presente pesquisa faz uso do método qualitativo e descritivo-explicativa para a 
compreensão das respostas obtidas, tem por objetivo compreender sobre a importância que se 
tem o trabalho voluntário e busca também refletir a cerca da percepção e sentimento do mesmo 
referente à sua atividade desenvolvida enquanto voluntário.  

A pesquisa com os voluntários foi realizada no Hospital do Câncer em Uberlândia, setor de 
Oncologia do Hospital de Clínicas, localizado no estado de Minas Gerais, onde atende a cidade e 
toda a região. Ressaltando o grupo luta pela vida (GLPV), é a instituição responsável pela 
manutenção e construção do mesmo. 

Para a pesquisa foi preparado um roteiro de entrevista com um total de cinco perguntas, 
formadas por uma entrevista semi-estruturada, que tem por objetivo obter mais informações. 
Como participantes da pesquisa foram entrevistadas três voluntárias, de acordo com a permissão 
e o consentimento dos entrevistados, registrado conforme o termo de consentimento livre e 
esclarecido. 

 

Roteiro das entrevistas  

 

1- Porque você decidiu utilizar parte do seu tempo para prestar serviços voluntários? Como 
você se sente realizando esta ação social? 

2- Em sua opinião, como os pacientes, os acompanhantes e a equipe veem e percebem a 
atividade voluntária na instituição? 

3- O que mais te motiva a continuar realizando o serviço voluntário? 

4- Em sua opinião, como você vê o compromisso dos outros colegas de trabalhos 
(voluntários), para com as atividades? 

5- Descreva um pouco da atividade que você desenvolve como voluntária. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Será apresentado um quadro que informa detalhes da identificação, acrescentando que 
serão utilizados nomes fictícios a fim de preservar a identidade dos entrevistados. Em seguida, 
partiremos para a discussão dos resultados referentes à análise das informações coletadas durante 
a entrevista.  

 

Quadro de participantes 

Nome Idade Tempo de voluntariado Atividade desenvolvida 
Ana 67 05 anos Coordenação da Brinquedoteca; 

Acompanhamento; Treinamento... 
Bia 49 01 ano e 07 meses Brinquedoteca 
Lara 43 01 ano e 07 meses Brinquedoteca 

 

Sentimento quanto à dedicação do tempo para prestar serviços voluntários 

Em relação ao sentimento de utilizar parte do tempo para prestar serviços voluntários, 
podemos ver que o que move este sentimento de dedicar-se ao outro sem limites oferecendo um 
cuidado diferenciado, é um ato que proporciona uma realização interior de satisfação e felicidade 
ao voluntário que divide pequenos momentos que ajuda na qualidade de vida e bem-estar do 
outro. 

“Decidi porque sinto necessidade de doar o amor que tenho armazenado dentro 
de mim, me sinto realizada e feliz” (Bia). 

 

“Me sinto realizada em servir ao próximo”(Lara). 

  

Podemos ver também que doar parte do tempo para desenvolver uma ação social de 
voluntariado é mais do que ser voluntário, é querer realmente desenvolver esta atividade, 
podemos ver na fala da Ana a importância que se tem em dividir com o outro um pouco que 
temos de bom em nós mesmos.  

 

“Acredito que devemos sempre dividir com os outros tudo aquilo que temos, 
sejam sentimentos de (preferência bons) ou bens materiais, é fazer ao próximo o 
que gostaríamos que nos fosse feito, quanto mais faço, mais paz, alegria e 
felicidade tenho”(Ana). 



Psicologia.pt 
ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 17.12.2016 

 

Janaína da Silva Diogo 10 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 

 Como vimos ao longo da discussão ser voluntário é uma decisão que surge a partir da 
necessidade de ofertar um cuidado diferenciado, sendo este, um sentimento que conforta e reflete 
na qualidade de vida e melhor bem estar de quem presta serviços voluntários. Percebe-se que de 
acordo com as participantes, esta escolha de se tornar voluntário é mais do que proporcionar uma 
ação social, promove também uma realização pessoal consigo mesma.  

 

Percepção dos pacientes, acompanhantes e equipe, referente à atividade voluntária na 
instituição. 

 Aqui citamos uma questão de extrema importância, pois o voluntariado é conceituado por 
uma infinidade de pontos positivos, considerando que existem alguns casos de divergências que 
ocorre entre a equipe profissional e o voluntário, sendo a dificuldade mais recorrente referente ao 
espaço invadido pelo voluntário, mais logo vemos que segundo relato dos participantes, a visão 
do trabalho voluntário no ponto de vista da equipe, dos acompanhantes e pacientes na instituição, 
é uma ação de muito reconhecimento e incentivo dentro da instituição.  

 Destacando que o trabalho do voluntario na instituição é visto não apenas com muito 
reconhecimento, mas também é admirado pela dedicação, determinação, foco, organização e 
entre muito outros pontos, dando ênfase que todos os voluntários que atuam nesta instituição, 
possuem jalecos específicos que os diferenciam dos outros profissionais. É possível acompanhar 
esta visão a partir do relato de Ana e Lara, que descreve com poucas palavras, mas palavras que 
são esclarecedoras este posicionamento. 

 

“Pela atenção dada a eles (pacientes/acompanhantes) e pelo uniforme/ jalecos” 
(Lara). 

 

 “Com reconhecimento e gratidão “(Ana). 

 

Outra questão importante e que é necessário frisar, é que todos lutam em prol de uma única 
ação, o “bem estar e qualidade de vida do paciente”, e isso é mais um fator de reconhecimento 
das atividades voluntárias na instituição. Veremos isso claramente no posicionamento da 
participante Bia.  
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“Somos vistos como anjos azuis, estamos ali a disposição e sempre prontos a 
atender as necessidades materiais e emocionais, ou seja, ouvindo, 
encaminhando e auxiliando sempre”(Bia).  

 

A visão geral dos outros referente à ação voluntária na instituição, é algo que mostra 
notavelmente um bom relacionamento e convívio diário, onde juntos tem por finalidade alcançar 
um mesmo objetivo. 

 

Sentimento referente a o que mais motiva a continuar realizando o serviço voluntário. 

 

Detalhamos muito ao longo da nossa discussão que prestar o serviço voluntário surge de 
uma necessidade, um sentimento positivo de doar e dividir um pouco do que temos de nós 
mesmos, em prol de ajudar o outro. Diante do relato da participante Lara, a mesma descreve uma 
motivação vinda do sentimento positivo recebido dos funcionários, pacientes e até mesmo dos 
colegas voluntários.  

 

“A gratidão e o amor que as pessoas, funcionários, voluntários, pacientes 
transmite para mim” (Lara). 

 

A motivação é uma grande inspiração que proporciona diversas expectativas, lançada por 
um desejo individual que leva o indivíduo a começar exercer aquela determinada atividade.  

A participante Ana relata em sua fala um sentimento de proporcionar o bem estar ao outro 
de maneira que o seu acolhimento seja útil não apenas para que este a quem está sendo 
direcionado, mas também um sentimento motivacional que a leva a ver sentido em sua própria 
vida.  

 

“O sentimento de ser útil e ver sentido na vida” (Ana). 

 

 Bia também é motivacionada pelo mesmo sentimento de utilidade, mas embora o 
sentimento seja igual o de Ana, ambas possui interesses diferenciados, que as motiva para 
exercer o voluntariado. 
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“É perceber que sempre é possível ajudar a amenizar de alguma forma as 
dificuldades enfrentadas pelos pacientes e seus acompanhantes” (Bia).   

 

Compromisso dos voluntários colegas de trabalho para com a atividade desenvolvida 

O voluntariado é uma ação social desenvolvida por pessoas que decidem doar parte do seu 
tempo para o bem do próximo, agindo sempre em prol do bem estar. Decidir fazer parte de uma 
equipe de voluntariado exige do individuo comprometimento, vontade para exercer a função, 
disponibilidade, responsabilidade e entre outras.  

Na instituição participante, possui em média de quinhentos voluntários, quantidade 
admirável no que se refere a compartilhar com o outro amor, carinho e cuidado, realizando um 
trabalho transformador e humanizado. Embora, esta quantidade de voluntários em uma única 
instituição seja muito aplausível, também podemos pensar em uma grande dificuldade em 
manejar a falta de comprometimento de alguns voluntários, como apresenta na fala de Ana. 

 

“Em geral é bom, alguns são descompromissados. Estão voluntários porque 
‘pega bem’, mostra que são bons, mas não são voluntários. Vem quando não 
tem outra coisa para fazer, qualquer coisa é motivo para faltar “(Ana). 

 

Acredito que esta falta de comprometimento com a atividade desenvolvida, ou seja, o 
voluntariado seja porque as pessoas em geral relacionam o trabalho com a remuneração, e 
durante a atividade voluntária muito não se veem decididamente envolvidos e nem 
comprometidos com a função, porque talvez não seja importante para esta pessoa.  

Percebe-se que apesar de algumas exceções que visa um olhar de negatividade, vemos que 
grande parte das pessoas que dedicam parte do seu tempo para a função desempenha um belo 
trabalho em equipe, onde um auxilia o outro, como veremos a seguir na fala de Bia e Lara. 

 

“Sinto total apoio e incentivo, vivemos em harmonia pelo bem maior (os 
pacientes)” (Bia). 

 

“Todos empenhados para fazer e desenvolver um trabalho em equipe, para o 
melhor de todos” (Lara). 
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Atividade desenvolvida como voluntário 

A fim de propiciar uma boa qualidade no atendimento, o grupo de voluntários fundado pelo 
grupo luta pela vida (GLPV), se propõe a realizar um trabalho composto por várias equipes, 
somando um total de 22 equipes, compondo o grupo do voluntariado do Hospital do Câncer 
Uberlândia. 

Cada voluntário desenvolve a atividade proposta dentro equipe em que o mesmo está 
agregado. É importante ressaltar que apesar de cada voluntário fazer parte de uma determinada 
equipe e desenvolver atividades atribuídas a este grupo, isso não impede que o voluntário possa 
ajudar outra equipe se isto for necessário, como veremos a seguir na fala de Ana. 

 

“[...] O que for preciso” (Ana). 

 

 Percebe-se que ser voluntário não se deve apenas estar atento à atividade que lhe foi 
concebida dentro da equipe, é também ter disposição para fazer o diferente e tornar este momento 
e tempo concebido ao voluntariado, a ser único e tornar único a quem recebe este cuidado. 

 Doar parte do tempo para realizar algo por alguém sem receber algum tipo de 
remuneração, é um gesto que qualifica e transforma a quem recebe estes cuidados e a quem doa o 
cuidado. O significar de tudo isso, é o tornar o momento agradável e confortável para o paciente, 
o que podemos ver claramente na fala de Bia e Lara. 

 

“Interagir, acompanhar, incentivar e promover atividades que tornem o 
momento dos pacientes mais prazeroso e divertido” (Bia). 

 

“[...]Acompanhar as crianças nas brincadeiras, orientando o cuidado nas 
atividades” (Lara). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa nos revelou que nas instituições hospitalares assim como é de extrema 
importância à presença de toda equipe que compõe a organização para a mesma funcionar é 
indispensável o grupo de voluntariado.  
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Diante de uma situação muito difícil a ser enfrentada pelos pacientes na instituição 
pesquisada, o voluntário é luz que intensifica e concentra forças para o paciente, o mesmo renova 
as esperanças dos pacientes trazendo um novo olhar de acolhimento e solidariedade.  

O objetivo que propusemos na introdução desta pesquisa, nos permitiu extrair muitos 
elementos que reforça a importância do voluntariado na instituição, no que se refere ao hospital 
em geral e acrescenta um ponto relevante de realização pessoal para o próprio voluntário.  

Conclui-se que frente a um vasto campo de informações, ainda se é necessário aprofundar 
mais sobre o assunto. A partir deste estudo é possível aperfeiçoar outros fatores que poderão ser 
desenvolvidos frente aos resultados apresentados.  
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