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AMOR EM GOTAS

Grupo distribui  
alegria às crianças
Através de contação de histórias, teatro, fantasias e atividades com bexigas, voluntários 
levam brincadeiras e alegria às crianças internadas na Santa Casa

 
Por Eloiza Strachicini 
Fotos Mauricio Motta

D ez anos atrás, um grupo de 
voluntários decidiu trans-
formar a rotina das crianças 

internadas na Santa Casa de São Car-
los. Surgia o grupo Amor em Gotas, 
uma espécie de Doutores da Alegria, 
que todos os domingos leva brin-
cadeiras e diversão para a pediatria, 
com mais de 27 mil atendimentos re-
alizados entre crianças, seus familia-
res e profissionais da área da saúde.

Segundo Sueli Arlette, as visitas 
começaram em 2000 com ela e Cláu-
dia Degani. Hoje o grupo conta com 
a participação de aproximadamente 
40 voluntários, que são divididos em 
grupos de até três pessoas, que se 
caracterizam com fantasias ou ape-
nas pintando o rosto, e visitam sema-
nalmente as crianças internadas na 
Santa Casa, tanto do SUS quanto de 
convênio particular. Durante a tarde, 
eles desenvolvem atividades com be-
xigas, bolhas de sabão, pintam com 
as crianças, enfim, tentam amenizar a 
dor que causa uma internação.

Nesse período, foram cadastradas 
mais de 250 pessoas que já passaram 
pelo Amor em Gotas. “Temos uma fi-
losofia no grupo: quem decide quan-
do vai parar é a própria pessoa. E esta-
mos sempre preparados para receber 
novos voluntários”, completa Sueli.

Nesses dez anos de trabalho, 

o grupo constatou a mudança no 
cotidiano das crianças. “O trabalho 
preventivo nas unidades básicas de 
saúde, zona rural, e a compreensão 
por parte dos pais ou responsáveis 
do significado de prevenir, como, 
por exemplo, participar das campa-
nhas de vacinação e consultas, têm 
melhorado a saúde das crianças.”

A Unimed São Carlos é parceira 
para aquisição do material “de tra-
balho” (bexigas de vários tamanhos, 
bombas para enchê-las, bolhinhas de 
sabão). O grupo faz campanhas para 
comprar novas fantasias e também 
para mandar lavar a seco a maioria 
delas. Eles se reúnem todo primeiro 
sábado do mês para trocar experiên-
cias e ideias e realizar oficinas.

Serviço – Qualquer pessoa pode ser voluntária, basta apenas ter tempo 
disponível aos domingos e muito carinho para dar. O grupo Amor em Gotas 
também aceita qualquer tipo de doações, incluindo material de pintura. 
Outras informações para quem quiser ajudar podem ser obtidas pelos 
telefones (16) 9111-0246 e 9124-6854, com Sueli ou Solange, ou através do 
site: www.amoremgotas.com.br.

“Nossas visitas na pediatria 
colaboraram para que 

as crianças tivessem 
momentos de alegria, 

mesmo internadas”
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O grupo participa de eventos em 
prol das crianças como a Ação Co-
munitária do Cidade Aracy, Balcão 
da Cidadania do Shopping Iguatemi, 
arrecadando livros infantis em bom 
estado que são doados à pediatria, 
McDia Feliz, eventos da Pastoral da 
Criança, oficinas de confecção de 
fantoches, escultura de bexigas e 
contação de histórias, além de mi-
nistrar palestras em associações, 
empresas e universidades para in-
centivar o trabalho voluntário. Em 
outubro, as atividades nos domingos 
são especiais, em função do mês das 
crianças. 

TEMPO DISPONÍVEL – Uma das 
voluntárias, chamadas de cuidado-
ras, Ariane Baffa, queria fazer um tra-

balho voluntário com crianças, e na 
Santa Casa lhe indicaram o Amor em 
Gotas. Ela está no grupo desde 2003 
e afirma que o trabalho é recompen-
sador. A missão é melhorar o pro-

cesso de recuperação das crianças, 
criando um ambiente favorável que 
contribua para uma resposta positi-
va ao seu tratamento, interagindo de 
forma divertida com as crianças hos-
pitalizadas e seus familiares. 

“Percebemos que as nossas vi-

sitas na pediatria colaboraram para 
que as crianças e os familiares tives-
sem momentos de alegria, mesmo 
estando internadas. As crianças fi-
cam ansiosas pela nossa chegada, e 
já tivemos crianças com alta no do-
mingo que não foram embora antes 
de chegarmos. Para que a recupera-
ção seja a mais rápida possível, é ne-
cessário que se estabeleça um clima 
de tranquilidade e alegria. É para isso 
que contribuímos”, ressalta. 

Sueli destaca que participar de 
um ato de voluntariado só enriquece 
o grupo, promovendo a sua união. 
“O reconhecimento da comunidade 
pelo trabalho que é realizado junto 
à pediatria da Santa Casa nesses 10 
anos é motivo de orgulho para todos 
os integrantes. Mas também é uma 
responsabilidade que requer maior 
empenho em algumas ações. Fazer 
parte desse trabalho voluntário é 
exercer o papel de cidadão. E hoje 
temos absoluta certeza de que a ale-
gria é uma possibilidade mesmo em 
um hospital.”  

“Fazer parte desse 
trabalho voluntário 

é exercer o papel 
de cidadão”

Serviço – Qualquer pessoa pode ser voluntária, basta apenas ter tempo 
disponível aos domingos e muito carinho para dar. O grupo Amor em Gotas 
também aceita qualquer tipo de doações, incluindo material de pintura. 
Outras informações para quem quiser ajudar podem ser obtidas pelos 
telefones (16) 9111-0246 e 9124-6854, com Sueli ou Solange, ou através do 
site: www.amoremgotas.com.br.


