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Apresentação Relatório de atividades 2020 - Doutores RiSonhos

Olá amigos e amigas que receberam 
esse relatório, esperamos que vocês 
apreciem as ações que conseguimos fazer 
nesse ano. Bom, não podemos ignorar o 
elefante branco que está sentado na nossa 
frente chamado Pandemia da Covid-19. 
Nesse material que você está recebendo, 
vamos demonstrar como um grupo de 
artistas que vive longe dos grandes centros 
artísticos conseguiu se virar para sobreviver 
a situação que se apresentou. E ao chegar 
nesse momento de encerramento deste 
ciclo, conseguimos refletir sobre porque 
montar um grupo de trabalho nos hospitais.

Em nosso cotidiano somos apresentados 
às mais diferentes formas de situações, 
e temos algumas regras de trabalho nos 
hospitais, e a primeira e a mais importante: 
“o hospital é vivo”, e por mais avançados 
e sofisticados os treinamentos, ensaios, 
oficinas e ferramentas que possamos usar 
para atender nosso público, nenhuma 
consegue nos preparar totalmente para 

a realidade que vivenciamos, sempre 
precisamos criar em um milésimo de 
segundos uma abordagem na cena, o que 
nos leva a segunda máxima do trabalho: 
esteja inteiro. Só assim nossa intervenção 
diante do paciente consegue atingir nosso 
objetivo, o de transformar positivamente 
aquele momento em que nos encontramos.

Com isso, quero dizer que nada que 
vivenciamos até o ano de 2020 nos 
preparou para enfrentar essa situação 
adversa da pandemia, mas precisamos 
sobreviver nela e a ela. 

Nesse ano foi evidenciado que a vida 

é como a chama de uma vela, que por 
qualquer situação pode se apagar, e 
sentimos muito por essas velas que se 
apagaram nesse momento, e percebemos 
também que, apesar dessa situação 
precisamos continuar, que mesmo nos 
lockdowns que tivemos, continuamos 
seguindo. Essas ações encerram as coisas 

materiais, as lojas, empresas, festas, 
encontros, escolas, mas as pessoas 
continuam vivendo, e o artista tem a 
capacidade de olhar a situação e criar 
coisas novas, novos olhares, transformar, 
e foi assim que criamos esse relatório, 
transformamos a nossa situação de 
afastamento das atividades em uma 
nova situação, construímos novas formas 
de encontro, e continuamos atendendo 
nosso público.

Esperamos que essa situação passe, 
que traga novas possibilidades e nos 
permita olhar adiante, e conseguir criar 
outras experiências. Vamos superar esse 
momento que estamos passando, com 
cautela e criatividade, somos brasileiros, 
não desistimos da arte, e acreditamos nas 
pessoas.

Boa leitura.

Por Vinicius Eduardo Bourckhardt
Coordenador geral – Dr. Chicote
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Quem somos? Relatório de atividades 2020 - Doutores RiSonhos

Doutores RiSonhos é um grupo de 
palhaços e palhaças profissionais que atua 
na cidade de Chapecó, oeste de Santa 
Catarina, desde 2012. As ações e projetos 
do grupo tem como foco a humanização 
na saúde, dentro e fora dos hospitais, além 
da formação de plateia e de novos artistas.

Em Chapecó, desenvolvem ações no 
Hospital Regional do Oeste e Hospital 
da Criança “Augusta Müller Bohner”.  
As visitas semanais são realizadas nos 
setores de Quimioterapia, Oncologia, 
Radioterapia, Maternidade, Quimioterapia 
e Oncologia Infantil e Pediatria.  

A maioria de seus projetos são 
financiados pela Lei de Incentivo à Cultura 
Federal e contam com o patrocínio de 
empresas que atuam na cidade e região, 
e contribuem para que as ações desses 
Doutores, saiam do papel e cheguem nas 
pessoas. 

“Quem são?
Onde estão?

Como vivem?”

Entre oficinas, treinamentos, visitas, 
espetáculos, conversas e intervenções, 
os Doutores RiSonhos espalham alegria 
por onde passam, transformam breves 
momentos de encontro com o público em 
boas memórias e buscam a cada olhar, 
estabelecer conexões reais com seus 
“amigos pacientes.” 

Em 2020 a equipe de artistas
foi formada por: 

Vinicius Eduardo Bourckhardt 
(Coordenador Geral) Dr. Chicote

Michelle Silveira da Silva
(Diretora Artística) Dra. Barrica 

Melaine Pilatto
(Atriz) Dra. Margareth

Gabrielle Heinz
(Atriz) Dra. Magnólia

Michelle Silveira
da Silva

Melaine Pilatto

Gabrielle Heinz

Vinicius Eduardo 
Bourckhardt



12 13

Doutores 
RiSonhos 8 anos!

2012 2013 2014 2015 2016

L I N H A  D O  T E M P O

Início da realização de 
um sonho. 

1ª visita dos palhaços 
Chicote e Barrica à 

pediatria do HUSM/RS

Aprovação do 1° projeto 
via Lei Rouanet.

Início das visitas de palhaços 
e palhaças aos hospitais.

Finalização 
do projeto.

Aprovação do 
2° projeto via Lei 

Rouanet.

Renovação 
da equipe de 

trabalho.

Ano de captação 
de recursos.

Início das atividades do 2° projeto 

nos hospitais. 

Realizada a Oficina de Palhaço no 

hospital com Jeannick Dupont (Le 
Rire Mèdecin/FRA).

Aprovado o Projeto Ações 

Formativas – Edital das Linguagens 
(SECUL).

Realizadas palestras nos hospitais.

A 1ª Oficina de Formação em 

Palhaçaria no Hospital (Michelle 
Silveira) é realizada. 

Filmado o Documentário Doutores 

RiSonhos Primeiros Passos. 

Estreia do espetáculo
A JUNTA MÉDICA.

Aprovação do 3° Projeto via Lei 

Rouanet.

2017
Início das atividades do 3° Projeto via 

Lei Rouanet. 

Realização das oficinas:
Palhaço Terapêutico com Olivier 

Hugues Terreaut. 

Palhaço no Hospital com Vera 
Abbud e Paola Mussati. 

Palhaçaria no Hospital 
com Michelle Silveira.

Dra. Barrica participa do Festival 
Palhaças na Praça em BH e faz visita 

a hospital com o grupo Instituto 
HAHAHA.

Espetáculo A JUNTA MÉDICA é 
apresentado no Festival de Teatro 

de Chapecó. 

A Exposição DE FLOR EM FLOR 
é lançada e circula pela cidade de 

Chapecó.

Realizado o 1° Cortejo Natalino 
nos hospitais.

Em 2020, o grupo Doutores RiSonhos comemorou 08 
anos de atuação nos hospitais. E nesse tempo, foram muitas 
as experiências: escrevendo projetos, captando recursos, 
atuando dentro dos hospitais, em salas de treinamento, 
e especialmente muitos momentos de conexão com os 

pacientes, crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Esse tempo e esse propósito, significa muito para cada 
integrante desse grupo. Acompanhe na nossa linha 
do tempo, um pouco dessa história, que nasceu no 
coração do Vinicius e contagiou muita gente!
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2018 2020 2021
Continuidade das 

atividades do projeto. 

Aprovação do 4° projeto 

via Lei de Incentivo à 

Cultura Federal. 

Realizada a Oficina de 

Formação em Palhaçaria 

no hospital com Michelle 

Silveira.

Início das atividades do projeto. 

Equipe renovada. 

Identidade visual nova. 

Visitas aos hospitais.

PANDEMIA CORONA VÍRUS. 

Ações virtuais: 

Doutores em Quarentena. 

Vídeos do plantão 

dos Doutores RiSonhos.

Série Ateliê de Palhaçaria. 

Estreia do espetáculo 

HISTORIETAS. 

Lançado o 1° Edital 

de Seleção de novos 

integrantes, modalidades 

profissional e aprendiz. 

Realizado o 2° Cortejo 

Natalino nos hospitais.

Correio Elegante virtual.

Gravação de vídeos para as equipes e 

pacientes dos hospitais.

Retomada das atividades presenciais. 

Realização de vídeo chamadas 

para as equipes.

Oficina de Formação 

em palhaçaria (online).

Aprovação do 6° projeto via Lei de 

Incentivo à Cultura Federal.

Visitas ao Hospital da Criança.

Finalização da Oficina de 

Formação em palhaçaria (online).

Bate Papo online com 

as equipes dos hospitais.

LIVES sobre palhaçaria no hospital.

Vídeo/Espetáculo: 

Dentro da casinha.

Para 2021, esperamos que:

A vacina chegue logo 
para todas as pessoas;

A pandemia acabe;
A gente chegue lá 

na frente mais forte;
Possamos retomar todas as 

atividades presenciais;
Que a conexão volte a ser por 

meio dos abraços!

2019
Início das atividades do Projeto. 

Equipe nova. 

Iniciamos o ano com a Oficina Palhaço em 
foco, com Gyuliana Duarte. 

Participação no Verão Cultural (SECUL). 

Realização de Oficina de LIBRAS. 

Aprovação do Projeto Núcleo de Pesquisa e 
Formação em Palhaçaria no hospital - Edital 

das Linguagens (SECUL) 

Realizadas 04 Oficinas de Teatro nos hospitais.

Criação da série 
O DIA A DIA DOS DOUTORES. 

Realização de Cortejo 
de Dia das Crianças no HC. 

Apresentação do espetáculo HABILIDADES. 

Realização do 3° Cortejo 
Natalino nos hospitais. 

Lançado o 2° Edital de seleção 
de novos integrantes. 

Aprovação do 5° projeto via 
Lei de Incentivo à Cultura Federal.
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Com a pandemia, lá se 
foram minhas planilhas 
Por Michelle Silveira da Silva
Diretora Artística – Dra. Barrica

Relatório de atividades 2020 - Doutores RiSonhos

Iniciamos 2020, cheios de planos. 
Tínhamos tantas coisas para realizar, 
que começamos por colocar no papel 
tudo detalhadamente, o que gerou um 
cronograma intensivo de ações que iam 
de janeiro de 2020 a janeiro de 2021. 
Enquanto fazíamos o cronograma, nossa 
cabeça quase fundia, para dar jeito de 
caber tudo ali naquelas planilhas. Depois, 
a gente cansava só de ver o cronograma. 
Eu pensava: Não podemos alterar nada do 
cronograma, senão não vai dar tempo de 
fazer tudo! 

Que ilusão a minha, não é mesmo?

“De repente, não mais que de repente”, 
tudo mudou. Não só no nosso cronograma, 
mudou no mundo todo, mudou na gente, 
então o cronograma se desfez, todo aquele 
trabalho se foi por água abaixo e um novo 
cronograma passou a ser delineado. Quem 
me conhece, sabe que eu sou a “louca das 

planilhas”, então mesmo a pandemia eu 
tentei colocar numa planilha. 

Só que eu nunca tinha vivenciado um 
isolamento social como esse e eu não 
tinha a dimensão do quanto seria difícil 
manter a planilha funcionando, quando 
havia tanta incerteza, insegurança, medo, 
ansiedade e tanta saudade de tudo e de 
todos. 

Então, a planilha passou a ficar mais 
flexível, e começamos a viver o isolamento. 
Assim como sempre foi, a prática artística 
me deu a direção a seguir. Sempre foi o 
fazer artístico que me ensinou o caminho 
para onde eu deveria ir, e não foi diferente 
nesse período. 

Todos ficamos isolados, meses sem 

nos vermos pessoalmente, com saudades 
do trabalho, dos ensaios, dos colegas, 

das pessoas, dos pacientes, de poder 
sair na rua tranquilamente, abraçar a 
família, os amigos, dividir uma cuia 
de chimarrão. E foi no isolamento 
que surgiram ideias de ações para os 
Doutores RiSonhos encurtar a distância 
entre as pessoas, levando alegria, 
amor, afeto e calor humano, mesmo 
que online. 

Antes, precisamos entender a 
expressão afetuosa diante da câmera 
de um celular, aprender a transformar 
nossa casa em um estúdio, e buscar 
fazer uma gravação melhor a cada 
dia. E então, iniciamos a criação de 
várias ações como: vídeos, postagens 
diferenciadas, almanaque com 
desenhos, desenhos para serem 
pintados, séries sobre os artistas que 
integram nossa equipe e as ações do 
Correio Elegante, onde gravamos 

vídeos para as pessoas, com recadinhos e 
mensagens especiais. 

Todas as ações realizadas tiveram um 
retorno positivo do público, e no Correio 
Elegante, o retorno foi imediato e em 
forma de uma enxurrada de amor e de 
gratidão.

Seguimos, vivendo o momento e 
descobrindo o caminho que devemos e 
podemos trilhar. Seguimos inventando e 
reinventando formas de nos aproximarmos 
das pessoas com o propósito de 
humanizar as relações, transbordar afetos, 
promovendo a qualidade de vida através 
da arte e da palhaçaria. 

E claro, criando novas planilhas flexíveis, 
e refazendo-as quantas vezes forem 
necessárias para que o nosso grande 
objetivo seja concretizado.
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O impacto da pandemia 
no trabalho da palhaça 
Magnólia 

Relatório de atividades 2020 - Doutores RiSonhos

O trabalho do palhaço e da palhaça está 
sempre em construção, e nossas vivências 
influenciam nesse contínuo processo, não 
seria diferente em um período tão delicado 
e surpreendente quanto a pandemia. 
Para falar da influência desse momento no 
meu trabalho como palhaça preciso voltar 
um pouco no tempo e dar um panorama 
sobre como estava acostumada a trabalhar 
com a palhaçaria. Iniciei meus estudos e 
experimentações como palhaça em 2016 
dentro da faculdade, apresentando cenas 
e treinando a abordagem do público. 
Apresentei na rua e no teatro fechado, mas 
sempre apresentei para o público, sempre 
contei com o elemento da interação como 
parte do meu jogo de palhaça. 

Em 2019 me formei e comecei então a 
trabalhar mais com interações artísticas, ainda 
assim contava com a interação direta, com o 
olho no olho, com o toque, contava com uma 
troca muito rica entre palhaça e expectadores.

Começo 2020 trabalhando no 
projeto dos Doutores RiSonhos, nossos 
primeiros meses de trabalho são de muito 
treinamento, acompanhando os veteranos 
do grupo em visitas aos hospitais. Começo a 
aprender como me portar, jogar e falar nesse 
novo mundo até então desconhecido pra mim.

Estou aprendendo a fazer arte no 
hospital, enquanto isso no mundo só 
se fala sobre a Covid-19, a tal doença 
respiratória que se iniciou na Ásia, mas que 
lá pelo início de março já atingia o resto 
do mundo, a Europa virou o epicentro da 
pandemia e no Brasil alguns poucos casos 
suspeitos começaram a aparecer.

Inicio as minhas visitas ao hospital como 
palhaça, mas logo elas são suspensas, dias 
depois o governo de Santa Catarina decreta 
lockdown. Agora é preciso se reinventar e 
trabalhar de casa, surge a primeira ideia: 
gravar vídeos de pequenas cenas.

A gravação dos vídeos, ainda que 
desconhecido para mim não foi tão difícil, eu 
bolava uma cena, apresentava para o meu 
namorado que me ajudava a gravar. Havia um 
público ali, existiam as limitações de espaço 
e tempo de duração, mas esse novo jeito 
de trabalhar era quase similar ao que estava 
acostumada, estava apresentando cenas. 

O que mais impactou e mudou a 
Magnólia foram os correios elegantes, 
gravar um recadinho pra alguém se mostrou 
muito mais difícil do que parecia, era um 
jogo direto mas sem resposta, e meus 
primeiros questionamentos foram: Como 
fazer algo que seja curto e engraçado e 
ainda leve a mensagem que foi solicitada? 
A gravação dos correios limitou ainda 
mais minha movimentação pois gravava 
sozinha e precisava me manter enquadrada 
na câmera. Aos poucos entendi que os 
vídeos não necessariamente precisavam 
fazer gargalhar, eles eram uma forma 

de demonstração de afeto entre amigos, 
parentes e casais. 

Toda a comicidade e o jogo da palhaça 
ficavam na fala, uma vez que o espaço de 
enquadramento que eu possuía era pequeno, 
fui me acostumando a jogar principalmente 
com a voz e poucos movimentos. 

Ao voltarmos ao hospital me deparo com 
uma nova dificuldade, a máscara PFF2 que uso 
para me proteger abafa muito o som, e agora 
com todas as restrições de segurança jogamos 
apenas na janela dos quartos ou nas portas, o 
espaço é pequeno e diferente do vídeo não 
posso contar apenas com a minha voz e com 
as expressões faciais, preciso aprender como 
interagir com o público de longe, com a voz 
abafada e contando apenas com as expressões 
faciais dos olhos e sobrancelhas. 

Os vídeos me permitiam expressões faciais 
muito sutis pois eram gravadas de perto, 

mas para esse novo momento preciso 
aprender a reverberar essas expressões 
pelo meu corpo. Iniciamos e seguimos 
a construção de uma nova forma de 
trabalhar palhaçaria respeitando todas as 
normas de segurança, e eu que era tão 
acostumada ao toque e a estar pertinho 

preciso aprender como fazer rir aquele 
que está longe, enquanto sigo com 
limitações na fala e nas expressões, é 
necessário descobrir em meu corpo 

novas formas de me expressar, preciso 

expandir o que antes meu rosto dava 
conta de mostrar.

Por Gabrielle Heinz
Atriz – Dra. Magnólia
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Puxa e solta: o hospital 
como palco de cerimônias 
Por Melaine Pilatto
Atriz – Dra. Margareth

Relatório de atividades 2020 - Doutores RiSonhos

 Gostaria de relatar aqui a minha primeira 
visita como palhaça no Hospital da Criança. 
Meu sentimento neste dia foi totalmente 
diferente daquele que me acompanhou no 
dia em que visitei o mesmo hospital sem 
estar de palhaça. Aquele ambiente que, à 
primeira vista, trazia-me melancolia, nesse 
dia, como Margareth, trouxe um clima de 
festa. O palco do hospital virou um palco de 
cerimônias. 

Lembro que em um dos primeiros 
quartos que entrou Margareth, junto com 
sua parceira de jogo Barrica, realizaram um 
casamento. Margareth foi o padre, Barrica, 
a noiva, e o noivo foi um adolescente que 
estava internado. Aos poucos o quarto 
e os acompanhantes foram se tornando 
convidados e a cerimônia ia se realizar… 
pena que o noivo recusou, dizendo “não” à 
noiva. 

Aquele dia foi o dia das cerimônias, 

pois logo em outro quarto foi realizado 
o batismo da Margareth. A palhaça 
reclamava que não tinha madrinha e nem 
padrinho, logo a situação foi resolvida. 
O garoto internado se tornou o padrinho 
de Margareth e sua acompanhante na 
internação, tornou-se a madrinha. Nesse 
momento foram compartilhadas muitas 
risadas e o sentimento de festa parecia 
encher o quarto.

Nesse dia, a visita a um dos últimos 
quartos também foi marcante. Era o quarto 
de uma pequena menina. Margareth e 
Barrica interagiam pelo vidro do quarto 
da paciente que estava bem quieta em um 
canto da cama. Aos poucos as palhaças 
começaram a interagir pelo vidro com a 
Fifi (fantoche que Margareth carrega) e as 
bolhas de sabão da Barrica. Lentamente 
aquela menina foi demonstrando interesse 
no que acontecia e, pouco a pouco, as 
palhaças foram entrando em seu quarto 

e o jogo foi ganhando ritmo. Fifi queria 
comer as bolhas desesperadamente, e esse 
jogo praticamente sem fala, foi ganhando 
os risos da criança. Nesse quarto, com 
a interação das palhaças, conseguimos 
perceber a transformação do estado de 
ânimo da menina. 

Antes de sairmos pelos corredores do 
hospital de palhaças, temos um momento 
de preparação, em que vestimos nossas 
roupas, jalecos e nariz. Esse momento 
ajuda a trazer um estado de concentração e 
a energia da figura palhacesca. Em duplas, 
antes de começarmos nossas visitas, 
damos a mão e, ali, olhamo-nos nos olhos 
e procuramos estabelecer uma conexão 
entre nós. Então, quando começamos 
nossas visitas, estamos prontas para jogar 
e procuramos olhar tudo (espaço e seus 
elementos) como elementos potenciais 
do jogo. O jogo se estabelece uma com a 
outra, com os pacientes, com quem passa 

pelos corredores, com o espaço e com os 
elementos do hospital. 

Palhaças e palhaços olham para um porta-
soro, para uma bandeja, para uma cadeira de 
rodas, para um painel, para uma porta, para uma 
mesa, para um equipamento hospitalar com a 
habilidade única de ver além do objeto. Tal qual 
o olhar imaginativo de uma criança, palhaços 
conseguem subverter a lógica das coisas, e 
quando fazem isso, é como se permitissem a 
todos a “licença poética” de assim o fazerem. 
E isso pode ser libertador para quem está 
conseguindo ver só o soro, a agulha, o acesso, 
o sangue e a enfermidade. A liberdade da 
imaginação pode fazer com que as pessoas vejam 
além dos objetos, além das relações instituídas, 
além da doença, além do medo e da incerteza. 
E se palhaças e palhaços conseguirem provocar 
isso em alguém durante suas interações, que 
maravilha será. (SILVEIRA, 2020, on-line). 

Como visto na citação e na experiência 
da minha primeira visita como Margareth ao 
Hospital, palhaças e palhaços se abrem para 

olhar as possibilidades que estão ao seu 
redor e jogar com elas, abrindo um campo 
de imaginação que não se limita somente 
às figuras palhacescas, mas que convida 
quem está próximo a jogar e brincar. Estar 
em conexão com a dupla é imprescindível, 
as duas figuras devem, ao mesmo tempo, 
propor jogo e aceitar o jogo, na busca 
por um equilíbrio e por um ritmo que 
caracterize a dupla.  

Foram essas as impressões desse dia 
de partilha de visitas com Barrica. Em 
cada momento era uma das palhaças 
que “puxava” o jogo e enquanto uma 
“puxava” a outra “soltava”, enquanto 
uma “soltava” a outra “puxava” e assim 
por diante, sempre praticando a escuta 
e ampliando o olhar, que em um hospital 
deve estar ainda mais atento.
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Visitas
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Realizar visitas de palhaços e palhaças, 
semanalmente aos pacientes, familiares e 
equipe de profissionais nos dois hospitais 
públicos da cidade de Chapecó/SC, é um 
dos grandes objetivos do Projeto Doutores 
RiSonhos – Palhaçaria e humanização 
hospitalar. 

As visitas são direcionadas para setores 
específicos (quimioterapia, radioterapia, 
oncologia, maternidade, pediatria, 
oncologia infantil e demais setores que 
ficam no trajeto entre um espaço e outro) 
e buscam por meio da interação lúdica 
e divertida das duplas de palhaços e 
palhaças, levar momentos de apreciação 
artística, descontração e qualidade de vida 
para o público hospitalar. 

O impacto da atuação dos palhaços 
dentro dos hospitais é visível, porque 
interfere diretamente na lógica, nas 
regras e na estrutura institucionalizada, 

no momento em que se apresentam 
como Doutores e Doutoras. Utilizando 
a linguagem e códigos das equipes da 
saúde, os Doutores RiSonhos passam 
receitas médicas que vão desde “Bolo de 
Fubá” até “Polenta com Radicci”; propõe 
tratamentos inusitados como “Soro 
saborizado com as frutas da estação”, 
procedimentos para “Soltar a franga”, 
orientações de como “rir para dentro” 
após uma cirurgia de apendicite, e com 
isso, convidam os pacientes e equipe para 
embarcarem em suas brincadeiras. 

Essas brincadeiras aparentemente 
desinteressadas, modificam o ambiente 
hospitalar trazendo leveza, são um 
respiro na jornada exaustiva de 
trabalho e promovem o relaxamento 
das tensões da equipe, dos pacientes 
e dos familiares. As brincadeiras desses 
palhaços e palhaças, se tornam motivos 

Visitas presenciais
Relatório de atividades 2020 - Doutores RiSonhos

para interação e socialização entre as 
pessoas dentro do hospital, contribuem 
para a aceitação da medicação e demais 
procedimentos. A presença dos Doutores 
cria memórias positivas desse ambiente 
tão estigmatizado como o hospital, e 
estas ficam registradas na cabeça e no 
coração das crianças e adultos. 

Por meio dessas visitas, os Doutores 
RiSonhos buscam estabelecer conexões 
reais, empáticas e potentes com seu 
público que envolve todas as pessoas que 
transitam pelos espaços dos hospitais, e a 
intenção é que após a passagem deles, o 
setor e as pessoas tenham modificado um 
pouco a sua maneira de encarar o processo 
de internação hospitalar.
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Visitas 
durante 
a pandemia

A pandemia do Coronavírus que 
paralisou o país e o mundo no ano de 
2020 e se estende por 2021, impactou 
a realização das visitas presenciais dos 
Doutores RiSonhos aos hospitais. Por 
orientação dos hospitais, as visitas foram 
suspensas a partir do dia 15 de março de 
2020 e somente foram retomadas em 01 
de setembro de 2020. O retorno se deu 
somente ao Hospital da Criança “Augusta 
Müller Bohner”, a partir da apresentação 
de um rigoroso protocolo de ações, criado 
pelos Doutores RiSonhos, e seguindo 
regras de proteção para a equipe e para 
os pacientes. 

De acordo com o protocolo de retorno 
de atividades, cada dupla realiza a sua 
visita em apenas um setor por dia, em 
visitas com duração reduzidas, abordando 
os pacientes através das portas e janelas, 
utilizando roupas e máscaras específicas 



32 33

para o ambiente hospitalar, além 
de redobrar os cuidados com a 
higienização dos materiais de 
trabalho e com a saúde individual 
de cada membro da equipe. 

Seguindo esse protocolo, os 

Doutores retornaram ao Hospital 
da Criança e passaram por um 
momento de reaprendizado 
do trabalho no ambiente 
hospitalar. Foi preciso aprender 
como interagir com o espaço, 
com o distanciamento, com os 
equipamentos de proteção e com 
todas as limitações impostas pela 
pandemia. Foi preciso descobrir 
a liberdade criativa e os novos 
espaços, motivos e recursos, diante 
de tantas limitações.

Retornar ao hospital e poder 

continuar esse processo de 
humanização das relações lá dentro, 
foi inspirador. Os desafios chegaram 
para mostrar à equipe de palhaços 
e palhaças, sua capacidade de 
adaptação e para deixar bem claro 
a importância de trabalhos artísticos 
e humanizadores dentro dessas 
instituições, especialmente em 
momentos críticos como o que se 
tem vivido durante a pandemia. 

Durante a vigência do projeto 
(2020/2021) trabalharam nos 
hospitais Gabrielle Heinz (Dra. 
Magnólia), Melaine Pilatto (Dra. 
Margareth), Michelle Silveira da Silva 
(Dra. Barrica) e Vinicius Eduardo 
Bourckhardt (Dr. Chicote). Durante 
esse período foram realizadas 39 
visitas presenciais aos hospitais e 
foram atendidas 4.529 pessoas. 
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Oficinas
Oficinas de formação

Em 2020 os Doutores RiSonhos 
criaram o Núcleo de Pesquisa e 
Formação Continuada em Palhaçaria 
no Hospital, com o intuito de manter a 
formação das turma de alunos e alunas 
interessados na linguagem da palhaçaria, 
buscando desenvolver suas habilidades e 
potencialidades.

Desde 2016 os Doutores, por meio de 
sua Diretora Artística – Michelle Silveira 
da Silva, têm oferecido gratuitamente 
a comunidade, oficinas de Iniciação à 
Palhaçaria, por acreditar na importância de 
se formar pessoas, público e multiplicadores 
de ações artísticas e humanitárias. Em 2018 
surgiu o interesse de dar continuidade as 
aulas, aprofundando a experiência dos 
alunos com a palhaçaria e tendo deles 
uma grande contribuição para a realização 
de ações como intervenções e Cortejos 
Natalinos, por exemplo. 

Em 2020, no entanto, em razão da 
pandemia as aulas que seriam presenciais 
foram adaptadas para o formato remoto, 
e os alunos e alunas continuaram 
desenvolvendo suas pesquisas práticas 
e teóricas da palhaçaria hospitalar, bem 
como puderam participar de ações 
desenvolvidas pelo projeto. Entre as 
pesquisas teóricas, destacam-se os 
seguintes assuntos: a história do hospital; 
humanização hospitalar; a história da 
palhaçaria; a história da palhaçaria no 
hospital. Já nas pesquisas práticas, 
destacam-se: pesquisa de maquiagens, 
figurinos, adereços e criações de cenas 
cômicas.

No final de 2020 as aulas puderam 
retornar presencialmente, mas logo 
precisaram ser suspensas em razão do 
agravamento da pandemia na cidade 
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de Chapecó, e em todo o Oeste de Santa 
Catarina. Com isso, as aulas retornaram ao 
formato online, e a turma passou a criar cenas 
cômicas individuais para a apresentação e 
conclusão da oficina.

Poder proporcionar espaços de criação e 
desenvolvimento artístico e pessoal para a 
comunidade, inspira os Doutores RiSonhos 
e reverbera de diferentes formas nos 
alunos e alunas. Uns ficam impressionados 
com a necessidade de técnica e pesquisa 
que precisa para ser um palhaço ou uma 
palhaça, outros se sentem muito à vontade 
por poderem desenvolver habilidades que 
já tinham, e outros ainda ficam inspirados 
a criar novas iniciativas a partir dessa 
experiência. 

A primeira etapa da oficina teve a 
participação de 18 pessoas, enquanto a 
segunda etapa contou com a participação 
de 12.
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Treinamentos
Treinamentos

Acreditamos que para realizar 
um trabalho de qualidade nos 
hospitais, precisamos nos manter 
em constante aperfeiçoamento do 
jogo entre os palhaços e palhaças, 
e também o aperfeiçoamento das 
técnicas utilizadas nos hospitais 
como músicas, dança, cenas, 
interação com objetos, entre outras. 
E para isso, destinamos no nosso 
cronograma semanal, espaços de 
treinamento prático e teórico.

Iniciamos 2020 utilizando esse 
espaço para apresentar à nova 
equipe o seu novo ambiente de 
trabalho, realizando visitas guiadas 
ao Hospital Regional do Oeste e ao 
Hospital da Criança. Apresentamos 
também o regulamento interno do 
grupo e começamos os treinamentos 
práticos.

E logo em seguida a pandemia fez 
com que tivéssemos que suspender 
também os treinamentos práticos e 
presenciais, então passamos a nos 
encontrar via internet para conversar, 
encaminhar as gravações de vídeos, 
orientar as gravações dos vídeos 
e realizar estudos teóricos sobre 
palhaçaria no hospital e humanização 
hospitalar. 

Ao retornarmos as visitas ao 
Hospital da Criança, durante a 
pandemia, os treinamentos foram 
fundamentais para a adaptação do 
grupo as novas condições e limitações 
das atuações dentro dos hospitais. Os 
desafios e dificuldades encontrados 
nas primeiras visitas de retorno 
tiveram nos treinamentos, o espaço 
para serem sanados.
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A máscara sob a máscara

A utilização da máscara PFF2 foi o grande 
desafio para a equipe, pois ela fez com 
que os palhaços e palhaças repensassem 
e adaptassem a sua abordagem aos 
pacientes, conforme vinham fazendo antes 
da pandemia. 

Esteticamente foi preciso utilizar o 
nariz por cima da máscara, o que no início 
causou um estranhamento especialmente 
para os atores, mas que com o tempo foi 
se tornando uma imagem familiar, já que 
dentro do hospital o uso de máscaras é 
comum. 

Na prática, a máscara pressiona o 
nariz provocando dor de cabeça, abafa 
a respiração dificultando os palhaços e 
palhaças de explorarem a música como 
faziam anteriormente, deixa a respiração 
pesada, então caminhar e cantar tornou-
se cada vez mais difícil. Com a máscara, 

os palhaços e palhaças não conseguem 
tomar água durante a realização da visita, 
porque é um procedimento arriscado 
ficar mexendo na máscara dentro do 
hospital, com isso a boca fica seca e 
dificulta também a fala. A fala dentro da 
máscara, fica abafada e a projeção da voz 
e da expressão corporal tem que ser mais 
enfatizada. As expressões sutis que antes 
eram utilizadas para estabelecer o contato 
com os pacientes, não são visíveis, porque 
a máscara acaba cobrindo grande parte do 
rosto. 

Não passe daqui

Os espaços de atuação dentro do 
hospital foram limitados. A presença dos 
palhaços e palhaças é vista nos corredores, 
portas dos quartos e salas, e pelas janelas 
da pediatria. Se antes podíamos entrar 

nos quartos cantando e interagindo 
diretamente com os pacientes e com 
os elementos e objetos presentes, no 
retorno durante a pandemia já não 
podemos mais ter essa proximidade. 

Então os jogos com o público, 
passaram a ser desenvolvidos e 
pensados para as portas e para as 
janelas. Os treinamentos deram 
ênfase: a expressividade de diferentes 
partes do corpo; a exploração de 
novos recursos espaciais, como 
enquadramento das portas e 
as possibilidades espaciais das 
janelas; os objetos utilizados pelos 
palhaços e palhaças também foram 
repensados, como por exemplo, as 
mágicas bolhas de sabão tiveram 
que ser adaptadas para as máquinas/
brinquedos que produzem bolhas de 
sabão, mas elas fazem barulho e as 

vezes não funcionam; para facilitar a 
comunicação através dos vidros, os 
Doutores RiSonhos utilizam durante 
as visitas, um quadrinho e um pincel 
atômico onde escrevem, desenham 
e estabelecem assim também o jogo 
com o público. Todos os objetos 
usados no hospital, devem permitir 
sua completa higienização após as 
visitas. 

Nesse período, os treinamentos 
práticos e teóricos foram fundamentais 
para que mantivéssemos a motivação 
e a criatividade durante o período 
de pandemia, e nos permitiram 
adaptar nossas ações e interações, 
nos mostrando que é possível 
estabelecermos conexões reais e 
empáticas com os pacientes e equipes, 
mesmo com os desafios apresentados. 
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Vídeos
Vídeos para as equipes

A rotina das equipes dentro 
dos hospitais mudou muito com a 
pandemia. Durante esse ano intenso 
de luta contra a Covid 19, as equipes 
se sobrecarregaram de trabalho, 
precisaram lidar com o afastamento 
e perda de colegas, tiveram que se 
adaptar aos novos EPIs (máscaras, 
gorro, avental, luvas) que precisam ser 
usados por longos períodos de tempo 
durante a jornada de trabalho, e que 
sufocam, esquentam, machucam, 
pesam, são desconfortáveis, e ao 
mesmo tempo são extremamente 
necessários. 

Além de todo o trabalho dentro 
dos hospitais e as dificuldades dessa 
paramentação, os profissionais da 
saúde e todas equipes ainda tiveram 
que lidar com um peso a mais, 
uma preocupação extra que é a 

possibilidade iminente de contágio 
com a doença, contágio de membros 
da família, perda de pacientes 
e familiares em decorrência do 
coronavírus.

Diante desse cenário, a realização 
de ações que contribuam para o 
relaxamento da equipe, provoque 
um respiro dentro da rotina, que 
promova momentos de alegria e 
descontração, que traga assuntos 
diferentes dos que estão tratando 
diariamente, e que contribuam com 
a saúde mental das equipes e na 
qualidade de vida dos trabalhadores 
da saúde, são muito bem-vindas. E 
aí que entrou nosso trabalho com 
os vídeos. 

Com o apoio da equipe do RH 
do Hospital Regional do Oeste, 
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conseguimos os contatos dos 
responsáveis por cada uma das 
equipes do hospital. Distribuímos 
entre os integrantes do grupo 
uma determinada quantidade de 
setores, e iniciamos a produção 
dos vídeos. Depois de finalizadas 
as gravações, os vídeos foram 
enviados para os contatos que 
repassaram para os membros da 
sua equipe. 

Os vídeos foram enviados para 
58 setores, incluindo Hospital 
Regional do Oeste e Hospital da 
Criança “Augusta Müller Bohner”, 
ao total os Doutores RiSonhos 
produziram 580 vídeos que 
impactaram diretamente 12.090 
pessoas.

Vídeos para os pacientes

Durante esse período de 
afastamento dos hospitais, nossa maior 
dificuldade foi chegar nos pacientes. 
Sem podermos entrar nos hospitais, 
e com a estrutura sobrecarregada, foi 
difícil conseguir interagir diretamente 
com os pacientes tanto adultos quanto 
crianças. 

Com o auxílio da Assistente Social 
do Hospital da Criança e com a 
autorização das mães, conseguimos os 
contatos das crianças hospitalizadas 
no setor de oncologia infantil, para 
quem enviamos alguns vídeos das 
Dras. Barrica, Magnólia e Margareth e 
também do Dr. Chicote. 

Os vídeos foram enviados para 33 
crianças, que puderam interagir com 
os palhaços enviando vídeos, áudios e 
fotos como resposta. 
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Vídeo chamadas

Retomamos algumas atividades 
presenciais, mas o retorno ao Hospital 
Regional do Oeste não foi possível. 
Decretos municipais, orientações da 
instituição suspendendo as atividades 
que não fossem exclusivas da área da 
saúde e o risco eminente de contaminação 
pelo vírus, fizeram com que os Doutores 
RiSonhos pensassem numa outra maneira 
de se aproximar das equipes e pacientes 
do hospital, e foi aí que começaram a 
realizar vídeo chamadas para as equipes. 

Mesmo com a sobrecarga de trabalho, 
algumas equipes conseguiram se organizar 
para receber as vídeo chamadas, conforme 
a pandemia foi se agravando, esses 
momentos foram ficando mais raros. As 
equipes que receberam as ligações foram: 
higienização, quimioterapia, oncologia, 
radioterapia, farmácia, RH, pediatria e 
oncologia infantil.

Para a realização das ligações, o 
contato foi feito com a pessoa responsável 
pelo setor, agendado um horário para a 
realização da chamada e então no dia e 
hora marcada, lá estavam os Doutores 
preparados para conversar um pouquinho 
com o pessoal, mudar a rotina diária deles, 
trazer um pouco de alegria e descontração 
e também, trazer boas lembranças. Afinal, 
em 2020 fez 08 anos que os Doutores 
RiSonhos atuam nos hospitais, cantam pelos 
corredores, fazem cena e coreografias nos 
setores, visitam os pacientes e familiares. 
Nesses 08 anos, quantas vezes a equipe 
nos viu de longe, nos ouviu cantando, 
acenou e interagiu com os palhaços e 
palhaças. E o fato de ter a nossa presença 
mesmo que virtual, e ao vivo, despertou 
muitas lembranças saudosas, inspiradoras 
e trouxe uma injeção de ânimo e alegria. 
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Pelas imagens é possível perceber, 
que enfrentamos dificuldades nesse 
caminho virtual. Tivemos o apoio da 
Unoesc Chapecó que nos disponibiliza 
tanto o espaço como o acesso à internet 
para a realização das chamadas, mas 
dentro do hospital tem setores que o 
sinal e a conexão não são muito bons. 
Enfrentamos o delei nas chamadas, 
precisamos aparecer um de cada vez na 
câmera, falar devagar e bem claro para 
que pudessem entender as piadas e 
brincadeiras. 

Se houve dificuldade na conexão 
de internet, entre artistas e público 
a conexão se deu de forma muito 
emocionada, quando nos contavam como 
estava o hospital, saiam com a câmera 
pelos corredores para nos mostrar, com a 
intenção de que matássemos a saudade 
do hospital. 

Doutores RiSonhos
estão chamando...
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Sou farmacêutica no Hospital Regional e Coordenadora 

do Serviço de Farmácia. E como todo mundo deve imaginar, 

ultimamente [o trabalho] está bem puxado! São várias atribuições, 

várias responsabilidades, sempre pensando no nosso paciente. 

Mesmo com essas responsabilidades, atribuições e correria do 

dia a dia, a nossa equipe nunca perdeu a força de vontade. 

Com certeza estávamos todos cansados, até que um dia veio o 

vídeo dos Doutores RiSonhos. Vocês não têm noção da alegria 

que foi receber essa visita. Depois que desligamos o vídeo, uma 

videoconferência, uma visita então por celular, deu outro gás, o 

pessoal ficou muito contente. As pessoas já estavam cansadas 

no final do expediente e quando viam os Doutores RiSonhos 

no celular, já ficavam felizes. Uns se lembravam dos apelidos 

que os Doutores tinham dado pra eles, os médicos e pacientes 

[pararam para ver os Doutores]. E eu queria dizer pra vocês 

Doutores RiSonhos, que o trabalho de vocês não tem preço. É 

extremamente gratificante pra nós receber vocês, ouvir vocês 

[cantando] pelos corredores, quem sabe [vocês voltam] em breve 

né? A gente tem vocês com muito carinho no nosso coração.

Georgeana 

Os depoimentos que seguem, demonstram esse 
impacto das videochamadas na rotina das equipes:

Muitas vezes chorei escondido, ver as macas passando com os 
sacos pretos com as pessoas em óbito, foi e é muito impactante, 

dá um baque ruim na gente. Receber os vídeos dos Doutores nos 

ajudava a encontrar forças, alento e esperança.

Adriana 

Os vídeos de vocês nos ajudam a resgatar o que a gente vivia no 

presencial. Das brincadeiras nos corredores. Vocês fazem parte do 

hospital, vocês mesmo de longe nunca esqueceram de nós, sempre 

mandando os vídeos. Quando a gente fala de vocês, a gente fala 

de alegria. Os funcionários veem os vídeos, a gente mostra uns 

para os outros os vídeos na hora do intervalo, as famílias querem 

ver os vídeos. Nos trazem alegria e descontração, no coletivo e 

individualmente. Nos ajudam a parar de pensar no sofrimento.

Jacira

Os vídeos de vocês chegam para amenizar o desconforto dessa 

situação e acaba gerando assunto na equipe, especialmente 

quando vocês falam o nome de alguém da equipe, vira uma festa. 

Veridiana 

Somos privilegiados por estarmos do lado de cá, daqueles que 

estão auxiliando as pessoas com covid 19.
Edione
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Correio Elegante Virtual
Com a pandemia do novo coronavírus 

chegando no Brasil no início de 2020, e 
com as medidas protetivas, em especial 
o distanciamento social, muitas pessoas 
precisaram ficar longe de seus amigos e 
familiares de um dia para o outro. 

Além das incertezas geradas pela 
pandemia e o medo diante do inesperado, 
ainda vinha junto a saudade das pessoas 
queridas e a preocupação com a segurança 
delas. 

Os Doutores RiSonhos passando 
pela mesma situação, isolados em suas 
casas, tiveram a ideia de criar um Correio 
Elegante virtual, que pudesse conectar as 
pessoas de diferentes lugares, transmitindo 
mensagens engraçadas de encorajamento 
para o enfrentamento da pandemia.

A ideia foi muito bem recebida pelo 
público, que não se fazia de rogado ao 
pedir seus vídeos e mensagens. E o que 
era para ser uma ferramenta para conectar 
pessoas, passou a ser uma grande rede de 
afetos a se mover virtualmente. 

Chegaram pedidos de recadinhos 
para os pais, amigos, amores, colegas 
de trabalho, famílias inteiras, grupo de 
amigas e amigos, vizinhos, madrinhas, 
padrinhos, avós, afilhados e afilhadas, 
e por aí foi, pedido que não acabava 
mais. Muitas vezes o mesmo vídeo 
era encaminhado para várias pessoas 
diferentes. 

Conforme as regras de distancia-

mento social foram sendo suavizadas, 
os Correios também foram recebendo 
menos pedidos, e quando pensávamos 
que estávamos nos aproximando do fi-
nal da pandemia, na verdade não era. 
E com a chegada do Natal, recebemos 
novos pedidos de Correios Elegantes. 

O processo de produção dos Correios 
deu-se da seguinte forma: divulgamos a 
ação, então começamos a receber os 
pedidos por mensagens via Facebook, 
Instagram e WhatsApp; anotamos 
todos os pedidos e cadastramos todos 
os números de celulares para quem os 

vídeos seriam enviados; de acordo com a 
quantidade de pedidos, distribuímos entre 
os integrantes do grupo que gravaram de 
suas casas vídeos curtos e cheios de graça 
e de afeto.

Foram realizados 06 Correios Elegantes 
temáticos (Correio Elegante Piloto, Dia 
das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos 
Amigos, Primavera e Natal). Ao total foram 
gravados 997 vídeos e 20.187 pessoas 
foram impactadas direta e indiretamente 
por essa ação.  
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Espetáculo
Espetáculo

“Dentro da casinha”

A criação de um espetáculo no final 
de cada projeto, é a oportunidade que 
temos de refletir sobre os momentos 
mais marcantes que vivemos durante 
o ano dentro dos hospitais e também 
de compartilhar esse trabalho com 
toda a comunidade. Mas como fazer 
isso vivendo numa pandemia, com 
a necessidade de distanciamento 
social, decretos que não permitem a 
realização de apresentações artísticas 
presenciais, e vivendo numa região de 
Santa Catarina onde o sistema de saúde 
está em colapso, UTIs 100% ocupadas, 
pessoas aguardando nos corredores 
e sendo transportadas para outros 
estados em busca de tratamento? 
Como fazer um espetáculo teatral 
dentro dessa realidade?

Levantamos algumas ideias de 
cenas e situações vividas, e traçamos 

um roteiro que nos permitisse 
apresentar o trabalho realizado 
durante a pandemia, assim como 
os nossos bastidores.

Unimos gravações no teatro, 
gravações dos Correios 
Elegantes, gravações para as 
equipes, momentos de produção 
desses vídeos na casa de cada 
palhaço e palhaça e contamos 
com a edição desse material, 
que chamamos de “Vídeo/
espetáculo”. 

Realizamos a exibição do vídeo 
nas redes sociais dos Doutores 
RiSonhos (instagram, facebook 
e you tube), juntamente com 
uma LIVE dos integrantes do 
projeto, chamando o público e 
comentando esse processo, tão 
diferente de produção.
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Roda de conversas Roda de Conversa Online com os Doutores

“A gente sente falta de ouvir os 
chocalhos de vocês pelos corredores, 
a gente sabia que estavam chegando 
perto e que ia ter risadas”, esse tipo de 
mensagem é o que os Doutores RiSonhos 
mais têm recebido das equipes, o que só 
faz aumentar a nossa saudade.

Desafiadoramente, o projeto de 2020 
dos Doutores RiSonhos trouxe uma 
proposta de se aproximar das equipes 
de profissionais dentro dos hospitais, 
com ações como Workshop de Palhaçaria 
e Rodas de Conversa. A intenção 
dessas ações era criar espaços para nos 
aproximarmos para além das interações 
durante as visitas as instituições. 

Valorizamos cada momento de interação 
com as equipes, seja nos corredores, postos 
de enfermagem, salas de espera, balcão 
de atendimento, recepção, consultórios, e 
demais espaços hospitalares. Acreditamos 

que momentos de descontração na 
rotina dos profissionais, são importantes 
e promovem qualidade de vida.

Então, pensamos em criar espaços de 
diálogos entre os Doutores RiSonhos e as 
equipes do Hospital Regional do Oeste 
e Hospital da Criança, para apresentar 
melhor nosso trabalho nos bastidores 
e conhecer melhor o trabalho que é 
realizado nos bastidores do hospital. 

Com os impactos da pandemia em 
toda a estrutura hospitalar e no sistema 
de saúde como um todo, realizar essas 
ações foi um grande desafio, por que 
para os profissionais encontrarem tempo 
dentro da sua rotina para conversar 
conosco foi difícil. 

O que seriam duas Rodas de 
Conversa (presenciais) se transformou 
em dois momentos de Bate Papo (On-
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line), abordando a temática: Impactos da 
pandemia no trabalho e perspectivas para 
a pós-pandemia. 

As profissionais convidadas, 
representando diferentes setores do 
hospital, falaram sobre como estão 
trabalhando dentro das instituições nesse 
momento, como a pandemia alterou suas 
rotinas de trabalho e puderam nos revelar 
detalhes dessa vivência.

Os relatos trazidos nos quatro momentos 
de conversa, nos revelaram o quanto foi 
preciso criatividade, dinamismo e trabalho 
em equipe, para que o hospital pudesse se 
reorganizar, otimizar e criar novos espaços 
para acomodar os pacientes da Covid 19. 

Com a pandemia, as equipes de 
trabalho sofreram com o adoecimento 
dos colaboradores e com isso um grande 
número de atestados, colaboradores 
que precisaram ficar em quarentena com 

familiares, desistência do trabalho, medo e 
resistência. Com tantas incertezas e muitas 
especulações desde o início da pandemia, 
era natural que eles ficassem amedrontados 
e não quisessem trabalhar nos setores 
de Covid, com medo da contaminação e 
disseminação nas suas famílias.  

Além disso, o hospital precisou contratar 
novos funcionários, que precisaram passar 
por etapa de treinamento e adaptação, o 
que gerou uma demanda maior de trabalho 
de equipes que já estavam atuando no seu 
limite. 

Aquela esperança de que a pandemia 
passasse logo, se transformou em cansaço, 
saudade da família, esgotamento e se 
transformou também em superação.

Essas conversas com a equipe do 
Hospital Regional do Oeste, trouxe 
impressões que nos marcaram muito e 
nos ajudaram a visualizar como estão 
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muitas crianças nasceram positivadas 
e precisaram de UTI, e das que não 
pegaram a doença, algumas foram para 
casa com familiares enquanto a mãe 
continuava internada na UTI.

A partir desses relatos passamos a 
visualizar melhor o espaço interno do 
hospital e também o quanto os nossos 
vídeos foram importantes para auxiliar 
os profissionais nesse processo, pois 
promoveram momentos de alegria e 
descontração para as equipes individual 
e coletivamente, se estendendo aos 
familiares.

Da conversa com a equipe do 
Hospital da Criança, percebemos que 
as equipes estão há um ano vivendo 
sob pressão dentro dos hospitais, 
com sobrecarga de trabalho, EPIs que 
esquentam, pesam, cansam e estressam 
os profissionais. Além disso, as equipes 
nos revelaram que a presença dos 

nesse momento, os setores que nós 
visitávamos no hospital, como por 
exemplo a oncologia e a maternidade.

Com medo da contaminação muitos 
pacientes oncológicos optaram por 
pausar o seu tratamento e aguardar o fim 
da pandemia, o que infelizmente pode 
fazer com que a doença evolua e isso só 
vai se refletir mesmo na pós pandemia. 
Eles também estão sentindo muito o 
impacto do distanciamento, a ausência 
de abraços e daquela proximidade que 
sempre tiveram com as equipes, agora 
a equipe tem que sorrir e acolhe-los 
com o olhar e as palavras. 

A maternidade veio sentindo o 
impacto desde a sala de espera do 
Centro Obstétrico até a UTI Neo Natal. 
As gestantes seguem para as consultas 
sozinhas e só podem ter a companhia 
de um familiar quando internarem para 
o parto. Em decorrência da Covid, 
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Doutores RiSonhos dentro dos hospitais 
faz falta, porque a alegria que promovem, 
descontrai os profissionais e melhora 
a resposta dos pacientes a medicação. 
Suas figuras também são gatilhos que 
acalmam as crianças e lembram, a partir 
das brincadeiras realizadas, quem elas são, 
crianças. 

A presença dos palhaços e palhaças 
fica gravada na memória das crianças que 
estão internadas e que vem sofrendo, 
primeiramente pela doença que elas têm 
no momento e depois por razão de não 
estar em casa, cama diferente, não tem 
os amigos e familiares, sentem falta da 
sua rotina, animais de estimação, enfim, 
sentem falta da sua vida. E segundo 
as equipes, a presença cômica e lúdica 
dentro do hospital, ajuda a minimizar esse 
impacto.

Durante as conversas, os Doutores 
RiSonhos apresentaram alguns detalhes 
do projeto e suas motivações para 

desenvolverem esse trabalho dentro dos 
hospitais, e falaram especialmente, como a 
pandemia impactou o seu trabalho. Desde 
a mudança do presencial para o virtual e 
o aprendizado de uma outra linguagem, 
que possibilitou outras poéticas criativas, 
até a utilização das máscaras nas visitas 
presenciais que exigiu da equipe de artistas 
novas abordagens, novas formas de se 
expressar e se conectar com os pacientes.

Foram quatro momentos preciosos, de 
trocas reais e de encorajamento para o 
enfrentamento dessa pandemia, que ainda 
segue não sabemos até quando.

Participaram das conversas do Hospital 
da Criança, Francieli Cecconelo e Giane 
Mara Guzzo. Do Hospital Regional do 
Oeste, participaram Adriana Bonetti, 
Edione Vial, Veridiana da Silva Pinto, 
Georgeana De N.C. da Silva, Luciane 
Bisolo Bohner, Jacira Batista de Oliveira e 
Marilei Kielb.
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Doutores em quarentena 
Estar de “quarentena”, em isolamento 

social, fez com que os Doutores RiSonhos 
pensassem em ações especiais para 
o enfrentamento desse momento. 
Então surgiu a ideia dos “Doutores em 
Quarentena” que envolveu uma série de 
ações desenvolvidas, especialmente nos 
primeiros meses de pandemia.

Todo o trabalho realizado nesse período 
teve como inspiração as dificuldades 
que as pessoas estavam enfrentando ao 
enfrentarem o coronavírus. A mensagem 
principal dessas ações esteve relacionada 
a utilização do humor como ferramenta 
no enfrentamento de crises e também na 
humanização das relações, dentro e fora 
dos hospitais. 

Especialmente no início da pandemia, 
mas ainda hoje, a impressão que se tem 
é que o mundo virou um grande hospital. 
Hoje, quando escrevemos esse relatório, 
alguns países já superaram a pandemia e 
estão retomando as atividades normais, 
mas aqui no Brasil ainda estamos 

enfrentando essa situação de uma 
maneira avassaladora. Então para nós, 
o país e muitas cidades, são grandes 
hospitais, onde o cuidado é redobrado 
em todos os momentos, higienização 
de mãos e objetos, e uso de máscaras 
de proteção já estão se naturalizando 
para uma parcela da população. 

Vídeos cômicos com dicas e 
revelando como os Doutores RiSonhos 
estavam lidando com a quarentena, 
foram divulgados nas redes sociais!

Dois almanaques de atividades foram 
criados e disponibilizados online para 
pais e crianças!

Atividades interativas foram partilhadas!

Uma série sobre a história profissional 
dos integrantes da equipe foi criada e 
compartilhada nas redes sociais – Ateliê 
de Palhaçaria!

Vários Correios Elegantes espalharam 

alegria e afeto para além da cidade de 
Chapecó!

Muitas postagens incentivando os 
cuidados de higienização e trazendo 
algumas alternativas de lazer durante a 
pandemia!

A saudade dos colegas do hospital e 
a imensa gratidão por todo o trabalho 
realizado, nos inspiraram a criar vídeos 
e postagens em homenagens aos 
profissionais dos hospitais!

Revelar os bastidores das gravações e 
do trabalho realizado pelo grupo, também 
tomou as redes sociais, despertando o 
interesse do público!
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A Dra. Barrica

adora�__________.
A Dra. Magnólia�

é louquinha por�
______________.

O Dr. Chicote�
não resiste a um�

______________.
A Dra. Margareth�

é fã de�______________.

PARA COLORIR!

O Dr Chicote está 

faminto e você 

pode ajudá-lo a 

encontrar sua 

comida favorita!

dosDoutoresRiSonhos
Desenhos e atividades

Para brincar e colorir!
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Atendimentos

LEGENDA

Relatório de atividades 2020 - Doutores RiSonhos

Visitas
presenciais 

Oficina
de formação

Vídeos para
equipe HRO e HC

Vídeo 
chamadas

Correio Elegante

Ações de 
contrapartida aos 
patrocinadores 

Roda de
Conversa HRO

Vídeos para
crianças

Roda de
Conversa HC

Contrapartida
Social

QUANTIDADE PRODUÇÃO PESSOAS IMPACTADAS

VISITAS

DE AULAS

VÍDEOS

CHAMADAS

VÍDEOS

AÇÕES

CONVERSAS

VÍDEOS

CONVERSA

AÇÕES

PESSOAS

PESSOAS

PESSOAS

PESSOAS

PESSOAS

PESSOAS

PESSOAS

PESSOAS

PESSOAS

PESSOAS

39

100 h

580

24

997

04

02

33

02

04

4.529

30

12.090

260

20.437

5.200

27

330

21

1.000

Total de pessoas impactadas 43.924
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Nosso público sempre atualizado! Nosso público sempre conectado!

Instagram Facebook
@doutoresrisonhos @doutoresrisonhos 
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No período de 17/02/20 a 18/04/21 
foram realizadas 411 postagens
no Instagram dos Doutores RiSonhos 
com um alcance de público de

229.552 pessoas.

No período de 17/02/20 a 18/04/21 
foram realizadas 427 postagens
no Facebook dos Doutores RiSonhos
com um alcance de público de 

363.196 pessoas.
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Agradecimentos Relatório de atividades 2020 - Doutores RiSonhos

Encerramos mais um projeto e temos 
muito a agradecer.

Agradecemos primeiramente aos 
nossos patrocinadores, apoiadores e 
parceiros que ao incentivarem nosso 
projeto de diferentes formas, nos 
permitiram realizar nosso propósito junto 
aos hospitais nesse ano tão conturbado. 
Seu investimento permitiu que as ações 
de humanização da saúde propostas pelos 
Doutores RiSonhos, pudessem se realizar, 
além de nos permitir espalhar alegria e 
contagiar as pessoas com nosso humor e 
afeto, foram responsáveis pela geração de 
renda do setor cultural na nossa cidade, 
impulsionando novos encontros e novos 
projetos.

E por isso agradecemos pela 
oportunidade de termos conseguido 
trabalhar durante esse ano que foi tão 

difícil em todos os sentidos para todas as 
pessoas, inclusive para a classe artística 
que sofreu um impacto direto no seu 
ofício. Conseguir exercer nosso propósito 
e continuar nosso processo criativo, foi 
o que nos manteve em equilíbrio e em 
movimento nesse ano. 

À nossa equipe, nas suas diferentes 
funções, agradecemos por se manter 
firme, unida, criativa, comprometida com o 
projeto e se desafiando a cada ação nova, 
a cada ideia que surgia. Nesse ano de 
trabalho tão intenso, cada pessoa teve um 
papel muito importante, tanto executando 
suas funções dentro do projeto, como 
estimulando e inspirando uns aos outros.

Agradecemos aos profissionais dos 
hospitais, a todos os colegas de trabalho 
de lá de dentro e a todas as equipes. Cada 
pessoa que trabalha no hospital, teve e tem 

um papel fundamental para fazer com que 
a sua engrenagem continue funcionando 
da melhor maneira. Todas as pessoas 
que trabalham dentro do hospital, sem 
distinção, são muito importantes e nós as 
agradecemos imensamente pelo trabalho 
que realizam e pela ajuda que nos deram 
para que a gente pudesse chegar mais 
perto deles e dos nossos pacientes.

E por fim, agradecemos por termos 
chegado até aqui com saúde e com 
esperança de dias melhores.
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Vamos nos conectar? Relatório de atividades 2020 - Doutores RiSonhos

@doutoresrisonhos (facebook)

@doutoresrisonhos (instagram)

doutoresrisonhos@gmail.com

doutoresrisonhos.com

doutoresrisonhos.blogspot.com

(49) 98866 4884

Acompanhe os vídeos das nossas 
ações acessando esse QR Code.
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