
Relatório de ações
dos Doutores RiSonhos 

2 ÚLTIMOS MESES
15/06 A 15/08

Continuamos em isolamento 

social, trabalhando em casa, 

tendo ideias diferentes para 

chegar no nosso público, 

pacientes, equipes e 

comunidade geral! Para isso 

pensamos em postagens, 

gravamos vídeos, propomos 

jogos, reflexões, relembramos 

os momentos já vividos, 

planejamos nosso retorno, 

escrevemos projetos novos, e 

assim vamos seguindo! Firmes 

e esperançosos de que essa 

pandemia há de passar logo e 

que nós, os Doutores 

RiSonhos, assim como o 

mundo todo, vai voltar, não 

ao normal, porque nem sei 

se a gente vai conseguir de 

um todo, mas vamos voltar a 

nos reencontrar 

presencialmente, 

conversando olho no olho, 

vamos voltar a nos abraçar, a 

conviver. E temos muita 

esperança de que possamos 

estar juntos e sem medos, 

sem receios novamente! 

Segue o que a gente fez:

Vídeos postados mostrando os 

bastidores dos trabalhos que os 

Doutores RiSonhos estão 

realizando, em casa:

• Vídeo com os resultados do 

Correio Elegante de dia dos 

Namorados e dos Solteiros! 

Sucesso e amor! 

• Vídeo dos bastidores da Dra. 

Magnólia!

• Vídeo da Dra. Magnólia tomando 

um chá com a sua produção!

• Vídeo da Dra. Barrica cantando, 

dançando e lavando as mãos!

• Vídeo da Dra. Margareth fazendo 

um Mousse de Maracujá para se 

acalmar!

• Vídeo da Dra. Barrica enrolando 

a Dra. Margareth no telefone!

04 vídeos do “Ateliê de 

Palhaçaria” foram postados, 

encerrando a apresentação da 

Série;

03 Textos foram publicados no Blog 

dos Doutores RiSonhos: falando sobre 

as atividades na pandemia, sobre a 

série “Ateliê de Palhaçaria” e sobre a 

“Oficina de Formação Continuada” 

dos Doutores RiSonhos;

Postagens refletindo um pouco 

do que temos vivenciado nesse 

período de pandemia!

• Saudades dos amigos! 

• Ouça e compartilhe conosco a 

sua música favorita!

Postagens comemorativas:

• Festas Juninas!

• Dia do Hospital!

• Dia dos amigos!

• Dia dos avós!

• Dia dos pais!

Postagens sobre o trabalho nos 

hospitais:

• Fotos com a equipe do HC.

• Fotos com a equipe do HRO.

• Texto de Michelle Silveira 

falando da saudade de atuar 

junto as crianças no Hospital da 

Criança, juntamente com as fotos 

do Rodrigo Grau.

Postagens com fotos dos 

bastidores das gravações, 

reuniões e treinamentos dos 

Doutores RiSonhos:

• Postagem das nossas reuniões 

on-line, onde nos 

reencontramos, nós atualizamos, 

repassamos as atividades e 

seguimos com o nosso trabalho!

• Making Off das gravações dos 

vídeos para os hospitais;

• Postagem sobre a importância 

dos treinamentos e o que nós 

estamos fazendo de treinamento 

nesse período e em casa.

• Bastidores e estúdio da Dra. 

Magnólia!

• Bastidores e preparação do Dr. 

Chicote!

• Bastidores e maquiagem da 

Dra. Barrica!

• Bastidores com o chimarrão da 

Dra. Margareth! 
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NÚCLEO DE PESQUISA E 
FORMAÇÃO EM PALHAÇARIA 
NO HOSPITAL

Retomamos as aulas com as duas 

turmas de formação, de forma 

remota. Já realizamos 03 

encontros, com muita conversa, 

estudo, reflexões, dancinhas e 

preparação para o retorno das 

nossas atividades presenciais! 

VÍDEOS PARA ESTARMOS 
JUNTOS

130 vídeos foram gravados e 

distribuídos para todos os setores 

do Hospital Regional do Oeste e 

Hospital da Criança! 

Impactando um número 

aproximado de 3.000 

colaboradores dos hospitais!

CONTRAPARTIDAS!

Nesse período que não podemos 

estar próximos fisicamente dos 

nossos patrocinadores, tão 

importantes para o andamento das 

nossas atividades, resolvemos junto 

deles, adaptarmos algumas delas e lá 

se foram mais de 270 vídeos gravados 

e mais de 500 pessoas que 

receberam esses recadinhos! Uma 

ação conjunta com a empresa 

Expresso São Miguel – Correio 

Elegante do Dia dos Amigos! Uma 

ação linda, com muito engajamento 

de toda a equipe de colaboradores e 

um número aproximado de 5.000 

pessoas impactadas!

PLANTÃO DOS
DOUTORES RISONHOS

Série de vídeos da Dra. Barrica em 

um Plantão muito especial 

trazendo conhecimentos urgentes 

que ela aprendeu durante a 

pandemia! 

a) Como tirar o dente do alho, 

com a Dra. Barrica.

b) Como dobrar lençol com 

elástico, com a Dra. Barrica.

DO QUE SINTO FALTA

Série de postagens apresentando 

os atores/atrizes, 

palhaços/palhaças do grupo 

revelando a falta que estão 

sentindo do hospital, pelo olhar 

dos artistas e palhaços (as). 

ACRÓSTICOS/JOGOS E GUIAS

Pensamos nessas ações para 

aproximar as pessoas dos 

cuidados e da atenção 

redobrada que devemos ter 

nesse momento, de forma lúdica 

e humorada, é importante 

lembrar que ainda estamos 

vivendo numa pandemia e tem 

assunto que deve ser levado a 

sério, mesmo que na brincadeira.

a) Nesses acrósticos apresentado 
por cada um dos nossos 

Doutores e Doutoras, trazemos 

dicas daquilo que não pode 

faltar na sua bolsa, quando você 

sai de casa durante a pandemia.

b) Jogo de caça – palavras onde 

a pessoa pode descobrir as 03 

coisas das quais ela mais está 

sentindo falta.

c) Guia de Enfrentamento do 

Vírus – Pela Doutora Barrica.
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NÚMERO DE ENGAMENTO
NAS REDES SOCIAS!

Alcance Face: 26.623
Alcance Insta: 20.573
Total: 47.196 pessoas
impactadas com os conteúdos

MATÉRIAS NOS JORNAIS 
LOCAIS! 

INTEGRANTES DO GRUPO VEM 
REALIZANDO FORMAÇÕES 

INDIVIDUAIS e realizando trocas 

coletivas:

a) Gabrielle Heinz (Dra. Magnólia) – 

Oficina de Palhaçaria Feminina com 

Lu Lopes;

b) Melaine Pilatto (Dra. Margareth) – 

Oficina de Dramaturgia Mulheres na 

Palhaçaria, com Karla Concá e Ana 

Borges;

c) Vinicius Eduardo (Dr. Chicote) – 

Participação no Grupo Pandalhaços 

sob Coordenação de Ana Elvira 

Wuo, reuniões online para pensar 

ações durante e pós pandemia 

impactando o trabalho nos 

hospitais;

d) Michelle Silveira (Dra. Barrica) – 

“Oficina Fora da Caixa 

Acessibilidade Criativa para Projetos 

Culturais”, com Andreza Nóbrega;
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@doutoresrisonhos (Facebook e Instagram)
doutoresrisonhos.com 
doutoresrisonhos.blogspot.com 
Doutores RiSonhos (YouTube)

C O N T A T O S


