
A hospitalização cria uma 
ruptura das atividades diá-
rias do indivíduo, privando-o 
das acomodações da sua casa 
e obrigando-o a submeter-
-se as rotinas diferentes, com 
pessoas estranhas. Entretanto, 
nestas situações geradoras de 
desconforto e medo, a visita de 
um Agente de Visita Hospitalar, 
além do aspecto afetivo e emo-
cional, pode contribuir para 
uma redução do grau de ansie-
dade do paciente.

Por isso, é preciso encarar 
com muita responsabilidade a 
visita ao paciente, pois a doen-
ça é geradora de um certo de-
sequilíbrio físico e emocional  
e o Agente de Visita Hospita-
lar, além dos parentes e ami-
gos, podem oferecer segurança 
afetiva através da visita. Ini-
cialmente, o visitante deve ser 
sempre alguém que o paciente 
deseje receber e que dessa ma-
neira possa colaborar para sua 
mais rápida evolução.

O paciente enfermo apre-
senta uma grande instabilida-
de emocional comprometendo, 
em algumas situações, até a es-
trutura familiar. Por isso o tra-
balho de um Agente de Visita 
Hospitalar bem orientado po-
derá resultar positivamente na 
saúde emocional do paciente.

Desse modo, é importante 
uma orientação programada 
aos Agentes de Visita Hospi-
talar, para que desta forma o 
nosso serviço voluntário possa 
atingir seu principal objetivo, 
que é o amparo ao social e es-
piritual ao paciente internado. 

Neste contexto, toda visita 
deveria causar no paciente uma 
sensação de fraternidade e 
conforto espiritual, ajudando-o 
a resgatar sua identidade que 
pode estar “confusa” no proces-
so de hospitalização.

Entretanto, existem estudos 
indicando que poderá surgir 

um aspecto negativo da visita, 
ou seja, a dor do paciente ser 
aumentada quando ele se der 
conta do sofrimento pela qual 
sua família também está pas-
sando. Neste caso, muitas vezes 
o paciente pode sentir-se “cul-
pado” e desse modo não mais 
desejar receber visitas.

Todavia, vale ressaltar que, 
tal qual o paciente, a família 
também pode passar por diver-
sos estados emocionais como 
ansiedade, negação, fantasia e 
outros tantos.

A função do Agente de Visi-
ta Hospitalar é fundamental no 
apoio ao paciente para atenuar 
a crise e buscar a melhor forma 
adaptativa para o enfrentamen-
to dessa nova situação.

Há situações específicas em 
que se faz necessário a inter-
venção de profissionais da Psi-
cologia e do Serviço Social, pois 
o paciente e família, juntos, ten-
dem a passar por um novo pro-
cesso de desorganização, suge-
rindo a necessidade de buscar 
uma nova estrutura, e até mes-
mo suas próprias identidades 
dentro daquele sistema terá 
de lidar com novas realidades. 
Adaptar-se às limitações, agora 
permanentes, requer de modo 
desafiante um novo ponto de 
equilíbrio familiar em seja pos-
sível e desejável admitir e re-
alizar internamente a doença 
imposta.

Nesta linha de pensamen-
to, a Associação Amigos do HU 
promoveu o último dia 14 de 
abril o I Encontro Regional de 
Visita Hospitalar, realizado em 
Florianópolis, no Centro de 
Cultura e Eventos da Universi-
dade Federal de Santa Catarina 
– UFSC, o qual congregou 96 
participantes que prestam seus 
serviços de visita hospitalar a 
pacientes do Hospital Regional 
de São José, Hospital Bom Jesus 
de Ituporanga, Hospital Santa 

Isabel de Blumenau, CEPON - 
Centro de Pesquisa Oncológica, 
Hospital e Maternidade Carme-
la Dutra, Hospital Celso Ramos, 
Hospital da Polícia Militar - SC 
e Hospital Nereu Ramos, de 
Florianópolis.

No I Encontro Regional de 
Visita Hospitalar contamos 
com a valiosa participação dos 
palestrantes Dra. Irmã Susana 
Maria Rocca (São Leopoldo-RS) 
expondo os temas Resiliência 
e Espiritualidade na Vida e no 
Trabalho do Agente de Visita 
Hospitalar e do Dr. Luiz Alberto 

Silveira (Florianópolis) com Vi-
sita ao Leito Hospitalar: um Ato 
de Amor.

Registramos nossos agrade-
cimentos a estes profissionais 
que prontamente aceitaram o 
nosso convite para o I Encontro 
Regional de Visita Hospitalar, 
bem como aos nossos apoia-
dores: Universidade Federal de 
Santa Catarina, Hospital Uni-
versitário Polydoro Ernani de 
São Thiago e Tractebel Energia 
S/A.
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A IMPORTÂNCIA DA VISITA HOSPITALAR 
A visita hospitalar, além de ser uma nobre missão, é um ato de caridade fraterna junto aos pacientes
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Perfil | Ilori Teresinha Hommerding Flach e Dorotéa M. B. Brandão
Ambam exercem o serviço de voluntáriado na Unidade de Internação Pediátrica desde que entraram para a AAHU

Ilori Teresinha Hommerding 
Flach trabalhou como profes-
sora durante trinta anos em 
escolas municipais, estaduais 
e particulares. Na parte espiri-
tual, atuou como catequista de 
Primeira Eucaristia. Como tinha  
trabalho em período integral, 
não se dedicava ao voluntaria-
do. ‘’Penso que como professora 
já auxiliamos muito na forma-
ção de seres humanos. Para mim 
foi gratificante ser Professora’’, 
conta.

Iniciou o voluntariado na 
AAHU depois de sua aposen-
tadoria, há mais de dez anos, a 
convite da amiga Maria Lúcia. 
Desde que entrou na AAHU, par-
ticipa do voluntariado na Pedia-
tria e, sempre que pode, auxilia 
em campanhas ou arrecadações 
de brinquedos e roupas. Ilori 
também confecciona cachecóis 
para doação. ‘’Sinto-me feliz em 
fazer parte da AAHU, uma vez 
que o seu trabalho é de muita 
importância para a sociedade de 
Santa Catarina, ao hospital Uni-
versitario e, em especial, as pes-
soas internadas que sempre são 
as mais beneficiadas’’, comenta.

 
A AAHU tem uma importân-

cia muito grande em sua vida, 
pois Ilori percebe que está inse-
rida numa associação que tra-
balha em beneficio de pessoas, 
para tornar o sofrimento na saú-
de mais ameno. ‘’Ser voluntario 
é algo gratificante porque o be-
nefício maior é para quem doa 
algumas horas de seu tempo em 
ser solidário’’, afirma. 

Ilori pensa que as pessoas 
poderiam dedicar um pouco de 
seu tempo para auxiliar seres 
humanos, em algum tipo de vo-
luntariado, e que para isso é ne-
cessário organização e discipli-
na na distribuição de horários. 
‘’Doação sempre deveria ser 
uma palavra presente na vida 
das pessoas, principalmente 
quem já não tem mais horários 
rígidos para cumprir com roti-

nas de trabalho, educação de fi-
lhos e outras atividades diárias’’, 
finaliza.

Dorotéa Maria Bento Bran-
dão trabalhou na Empresa ACA-
RESC/EPAGRI. É aposentada 
como secretária executiva des-
de 2000.  Iniciou o trabalho no 
Hospital Universitário/UFSC em 
2001 com Dona Cora, quando 

ainda não existia a Associação 
Amigos do HU. 

Atualmente, Dorotéa atua na 
Pediatria, ajudando os pacientes 
da Unidade, levando conforto 
e alegria, e também organiza o  
preparo e execução das festas 
que ocorrem todos os anos: Pás-
coa, São João, Dia das Crianças e 
Natal. 

‘’É muito bom fazer parte da 
família AAHU, pois temos a con-
fiança e receptividade de todos’’, 
declara. Dorotéa aconselha o 
voluntariado à todas as pesso-
as que possam oferecer alento 
e alegria aos que necessitam.  
‘’Para mim, ser voluntário é ten-
tar devolver um pouco do muito 
que recebi da vida’’, termina.

Doe livros/roupasDoe sangue Seja voluntário DivulgueDoe dinheiro
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O PODER DAS PALAVRAS DURANTE A VISITAÇÃO HOSPITALAR 
Comunicar deriva-se do 

latim, communicare, ou seja, 
“pôr em comum”. É um proces-
so de permuta entre individuo 
e meio, inerente ao ser huma-
no, fundamental para o estabe-
lecimento de uma relação so-
cial. A comunicação, portanto, 
pode ser considerada como o 
elemento chave da Visita Hos-
pitalar. É por intermédio dela 
que se forma o vínculo intera-
cional entre Agente de Visita 
Hospitalar e Paciente. 

No decorrer da visita, pode 
ser vista como um jogo entre 
palavras, no qual cada parti-
cipante faz suas jogadas de 
acordo com o cenário. Para a 
obtenção de sucesso é necessá-
rio que haja uma sintonia entre 
os interlocutores. Para isso, o 
Agente deve procurar criar es-
tratégias que estimulem o en-
fermo a interagir e sair da roti-
na monótona e desgastante em 

que se encontra.
Toda palavra possui uma 

significação que vem agregada 
a si, mas que é definida pelo 
contexto de seu uso. Fica a cri-
tério do Agente da Visita Hos-
pitalar como desenvolver esse 
instrumento de forma poten-
cial e transformadora. Para isso 
é importante prestar atenção 
no modo em que se age com as 
palavras. 

Devido a sensibilidade da si-
tuação, é essencial que o Agen-
te faça sua escolha visando as 
necessidades do paciente, que 
precisa ser lembrado de seu 
lugar no mundo, para que fi-
que em paz com a sua situação 
e tire o melhor proveito desse 
tempo de recuperação.

As palavras são a manifes-
tação do pensamento, por isso, 
previamente a visita, é impor-
tante que o Agente busque 
mentalizar coisas boas para 

poder transmití-las. 
Deve estar sempre 
munido de boa von-
tade, amor, gentile-
za e interesse pelo 
próximo, além de 
encontrar uma ma-
neira de se expres-
sar e repassar isso 
ao seu interlocutor. 
Seja pela escolha de 
palavras, pelo tom 
de voz, expressão 
facial ou gestos.

A saúde de qual-
quer indivíduo de-
pende do bem estar 
de três elementos: 
físico, emocional e espiritual. 
Em vista disso, vale ressaltar 
que um hospital que oferece  
um serviço de Visita Hospitalar 
além de seus tratamentos habi-
tuais, visa o cuidado integral de 
seus clientes. Cuidado esse que 
não é apenas instintivo, mas 

que também acolhe e ampara 
o social.  

Janeiro a Abril de 2015

Eliane Gonçalves
Graduanda/Letras Italiano UFSC
Estagiária/AAHU

Trabalho de capacitação com os grupos de visita hospitalar no HU
No período de 23 a 27 de 

março deste ano, a AAHU pro-
moveu um encontro com todos 
os voluntários que prestam seus 
serviços como Agentes de Visita 
Hospitalar no HU.

este encontro foram tratados 
de três temas conceituais muito 
importantes para este tipo de 
serviço voluntário, aplicáveis a 
qualquer ambiente hospitalar.

O primeiro tema tratado ver-
sou sobre o Sentido da Visita ao 
Doente, numa dimensão do ser-
viço voluntário gratuito, como 
dom da vida.

O segundo tema fez referên-
cia à Conduta do Agente de Vi-
sita Hospitalar, onde refletimos 
sobre algumas atitudes compor-
tamentais mais recomendadas 
para o momento da visita ao do-
ente.

O terceiro tema esteve cen-
trado em Procedimentos Gerais 
relacionados ao uso do face-
-book, fotografias, jaleco, crachá 
e armários.

Aproveitou-se a oportuni-
dade também para refletir so-
bre outros dois conceitos muito 
oportunos nesta perspectiva de 
serviço.

1 – Quem é o 
Voluntário?

O voluntário é a pessoa que, 
motivada por valores de partici-
pação e solidariedade, doa parte 
do seu tempo, talentos e traba-
lho, de modo espontâneo e não 
remunerado, para causas de in-
teresse social e comunitário.

2 - O que é ser Volun-
tário?

É participar de uma atividade 
que se caracteriza como uma das 
formas mais transformadoras de 
participação cidadã na socieda-
de, pois é o meio com que todo 
cidadão, independente de esco-
laridade, religião, cor, condição 
financeira ou física, pode fazer 
a diferença no ambiente em que 
atua.

O serviço voluntário é, por as-
sim dizer, uma via de mão dupla, 
onde você contribui com seu ta-
lento e vontade em prol de uma 
causa e tem como retorno não 
apenas gratidão, mas uma pos-
sibilidade real de crescimento 
pessoal. 

Ao assumir a atitude de ser 
voluntário, você estará partici-
pando, de forma efetiva, da luta 
por uma sociedade melhor, com 
menos injustiça, menos violên-
cia e menos desigualdade. 

Você estará ajudando a quem 
precisa, ao mesmo tempo em 
que contribui com a construção 
de um lugar muito melhor para 
você, sua família e seus amigos 

viverem. 
Finalizando, ressaltamos que 

o serviço de “visitar doentes” é 
uma premissa evangélica que 
nunca deve perder de vista as 
dimensões do servir, do sair de 
si, dos ser solidário e do estar 

com o próximo. Estas são atitu-
des de “O Bom Samaritano” no 
dias de hoje. 
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Palavra da Presidente
Queridos/as  voluntários e vo-

luntárias!
Iniciamos o ano de 2015 a 

todo o vapor, trabalhando inten-
samente em vista de tantas ati-
vidades que este exercício nos 
reserva.Para bem iniciarmos a 
nossa visitação a partir de março, 
promovemos encontros de atuali-
zação para todos os grupos da VI-
SITAÇÃO HOSPITALAR, no in-
tuito de reforçar procedimentos e 
atitudes durante o contato com os 
pacientes e seus acompanhantes. 

No mês de abril, tivemos o 
nosso ENCONTRO REGIONAL 
DOS VOLUNTÁRIOS DA VISI-
TAÇÃO HOSPITALAR, realiza-
do no Centro de Cultura e Even-
tos, com a presença da Dra. Ir. 
Susana Rocca, psicóloga do Insti-
tuto Humanitas Unisinos, de São 
Leopoldo. Tivemos também a 
participação do Dr. Luiz Alberto 
Silveira, oncologista florianopoli-
tano que nos falou sobre a visita 
ao paciente no leito, palestra mo-
tivadora e bastante interessante 
para todos os presentes.  

Nesse evento, tivemos a parti-
cipação de voluntários de Itupo-
ranga e São José, além dos que 

prestam esse serviço nos hospi-
tais na Capital, como Carmela 
Dutra, Nereu Ramos, Celso Ra-
mos,  Cepon e HU.

É muito gratificante ver o 
amor e a dedicação de todos os 
nossos voluntários em todas as 
atividades que fazem, em espe-
cial as voluntárias que formam o 
grupo de Trabalhos Manuais, que 
produziram neste mês de abril as 
lembrancinhas que serão entre-
gues às mães pacientes do HU 
por ocasião do Dia das Mães.

Muito ainda teremos a fazer 
neste ano de 2015. O HU preci-
sa muito da ajuda da AAHU, no 
que tange as reformas da UTD-
-Hemodiálise e da Maternidade – 
Alojamento Conjunto. Para isso, 
vamos direcionar os recursos 
recebidos neste ano para a con-
clusão destas obras.O ano está 
começando!  Vamos em frente e 
que o bom Deus nos abençoe em 
todos os nossos trabalhos.

Ana Maria Dutra
Diretora Presidente  da AAHU
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Festa de Páscoa/2015 na Unidade de Internação Pediátrica do HU/UFSC 
No mês de abril ocorreu a 

tradicional festa de Páscoa na 
Unidade de Internação Pedi-
átrica do Hospital Universitá-
rio/UFSC. 

As crianças se divertiram 
com a entrega de presentes, 
cestas de Páscoa, bolos, do-
cinhos e pirulitos decorados 
com o tema da festa, salgadi-
nhos, pinturas faciais, música 
e outras atrações.

A festa foi organizada pelas 
voluntárias Dorotéa Brandão, 
Ilori Flach e Maria Lucia, que 
fazem voluntariado na Unida-
de Pediátrica. 

Agradecemos, em especial, 
à Regina, que doou os doci-
nhos e salgadinhos, e à Cristia-
ne, que doou o bolo, e sempre  
contribuem para as festas.

Doações para o HU neste trimestre
Neste início de ano, o HU 

consultou a AAHU sobre a pos-
sibilidade de colaborarmos 
num projeto de Interligação 
dos Sistemas de Ar Condiciona-
do, visando maximizar a oferta 
de ar refrigerado para todos os 
ambientes do HU. Este projeto 
custou R$ 35.000,00 e foi con-
cluído do mês de janeiro.  

Além desse, tivemos a soli-
citação de 35 ventiladores para 
os quartos dos pacientes, ainda 
no mês de janeiro, que foi extre-
mamente quente.  É gratificante 
ver a satisfação do nosso volun-
tariado ao saber de tantas ações 
que a AAHU presta em favor do 
Hospital Universitário.

Entrega de lembranças Dia das Mães
No dia 07 de maio de 2015,  

as voluntárias da Associação 
Amigos do HU fizeram a entre-
ga das lembrancinhas relati-
vas ao Dia das Mães, a todas as 
mães - pacientes internadas no 
Hospital Universitário.  

A AAHU presta essa home-
nagem no intuito de valorizar a 
vida dessas mulheres que, ape-
sar de internadas, não esque-
cem que são mães e nos rela-
tam, no dia-a-dia das visitas, as 
suas preocupações e angústias 
com os filhos que estão em casa, 
precisando de seus cuidados e 
atenção.

É uma homenagem simples, 
feita com muito amor pelas 
voluntárias do nosso grupo de 
Trabalhos Manuais, especial-
mente para deixar um carinho 
no coração de cada uma dessas 
mães.

“Ser mãe é um dom 
divino, ser filho é uma 
dádiva.” (Luis Alves)


