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MANUAL DO VOLUNTÁRIO LEDOR  

 O voluntário ao chegar à recepção do Hospital da Lagoa deverá se apresentar 
ao recepcionista informando ser voluntário do Setor Lagoa Voluntário. 

 
 Caso não haja ninguém na sala, o acesso à sala do Setor Lagoa Voluntário é 

feita por meio de uma chave extra que fica na sala do Núcleo Interno de 
Regulação (NIR). Esse Setor funciona como depositário da chave, diariamente, 
de 7:00 às 19:00 horas, inclusive aos sábados e domingos. 

 
 Assim que chegar à sala do Setor Lagoa Voluntário, pegar a sua carteirinha que 

se encontra numa caixa arquivo em cima da mesa em ordem alfabética.  Ao 
término do trabalho, devolver a carteirinha ao mesmo lugar. 
 

 Antes de qualquer atividade o voluntário deverá retirar suas bijuterias e proceder 
à lavagem das mãos conforme o procedimento padrão do treinamento ilustrado 
abaixo. 
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 Os coletes de uso obrigatório, para o exercício das atividades voluntárias, ficam 

na sala do Lagoa Voluntário, pendurados em cabides, acessíveis a todos. 
 

 O “Posso Ajudar” dos coletes é um chamariz para os usuários desinformados 

sobre os locais de atendimento e os profissionais dos diversos serviços do 
Hospital Federal da Lagoa.   

 
 O voluntário deve registrar sua frequência individual, que fica numa pasta preta, 

com o nome de cada voluntário, em cima do armário, para que possamos ter o 
controle da carga horária das atividades por ele desenvolvidas. 

 
 O voluntário Ledor deverá levar para o andar revistas de palavras cruzadas 

para presentear os pacientes com os quais desenvolverá a atividade. 
 

 O ledor deverá dirigir-se ao posto de enfermagem para se apresentar a equipe 
de enfermagem.  

 
 A equipe de enfermagem deverá informar quais os pacientes podem receber 

visitas. 
 

 É importante estar atento às cores das pulseiras colocadas no braço do 
paciente: a branca (identificação do paciente), a amarela (risco de queda), a 
vermelha (alergia) e a azul (paciente com infecção hospitalar).  

 
 O voluntário jamais entrará no quarto em que o paciente usa a pulseira 

azul. 
 

 O ledor deverá se apresentar ao paciente e informa-lhe da atividade que veio 
oferecer. O paciente não demandou esse serviço. 

 
 O voluntário se apresenta como ledor, mas se coloca como ouvinte das 

histórias do paciente. 
 

 O ledor deverá saber introduzir, desenvolver e finalizar a atividade. 
 

 O ledor não deve assumir qualquer representação para resolver os problemas 
dos pacientes. 

 
 O ledor com a intenção de estabelecer um vínculo com o paciente fecha um 

acordo de retorno para a continuidade das atividades. 
 

 O ledor deverá lavar as mãos ou usar álcool gel imediatamente após o término 
da atividade.  
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 O voluntário Ledor deverá registrar no livro de relatos, sua experiência no 

mesmo dia em que visitou os pacientes.  
 

  Ao término das atividades os voluntários deverão deixar os coletes e a chave 
da sala do Lagoa Voluntário no NIR. 

 
 OBS1: Em caso de dúvida em relação a qualquer informação ou solicitação que 

receba, procurar por Cristiane ou Dr. Paulo Cerdeira para maiores 
esclarecimentos.  
 
 


