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RESUMO 

 

A presente dissertação integra o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

e Sociedade, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp). Dentro da 

perspectiva de desenvolvimento, aborda como tema macro de pesquisa a saúde e 

bem-estar, que estão entre os direitos garantidos por lei aos cidadãos Brasileiros. Mais 

especificamente, este estudo se destina a avaliar o impacto da arte do palhaço na 

humanização do cuidado em ambientes hospitalares. Para alcançar o objetivo, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos:  Apresentar o diagnóstico situacional 

que motivou o Programa “Rir é o Melhor Remédio”; Apresentar o desenvolvimento do 

Programa “Rir é o Melhor Remédio” e suas ações entre os anos 2015 e 2019; Avaliar 

o Programa “Rir é o Melhor Remédio”. Para responder aos objetivos propostos foram 

conduzidos dois estudos, sendo o primeiro qualitativo, descritivo e operacionalizado 

por meio de um estudo de caso, onde foi estudado o Programa “Rir é o Melhor 

Remédio”, projeto desenvolvido no Hospital Maicé, localizado no Município de 

Caçador-SC. O Programa “Rir é o Melhor Remédio” foi iniciado em 2015, com visitas 

semanais de Palhaços profissionais ao Hospital, tendo por objetivo minimizar os 

impactos causados pelas demandas e pelo ambiente de trabalho dos colaboradores 

e consequente impacto nos pacientes e seus familiares, bem como tornar essa uma 

ferramenta no cuidado sendo uma ponte para humanização. Para avaliar os 

resultados do programa, foi conduzido um segundo estudo, sendo este quantitativo, 

descritivo e operacionalizado por meio de uma survey com os funcionários do Hospital 

Maicé. Os resultados evidenciaram que: (1) O Programa “Rir é o Melhor Remédio” foi 

instituído para fomentar processos de atendimento mais humanizados, que 

complementavam as melhorias físicas e estruturais que o hospital realizou no mesmo 

período; (2) o programa atendeu aproximadamente 17 mil pacientes de todas as faixas 

etárias considerando internos (Internados) e externos (Pronto Socorro e Ambulatório) 

entre os anos de 2015 e 2019; (3) a avaliação do Programa “Rir é o Melhor Remédio”, 

feita a partir da percepção dos funcionários do Hospital Maicé, foram verificadas altas 

médias voltadas a percepção de impacto do projeto na humanização de ambiente 

hospitalar em análise, bem como na sua hospitalidade. 

 
Palavras-chave: Saúde e Bem-estar. Hospital. Palhaçoterapia. Humanização. 
Hospitalidade. 
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ABSTRACT 

 

This master thesis is part of the Graduate Program in Development and Society, from 

the Alto Vale do Rio do Peixe University (Uniarp). In the development perspective, 

health and welfare are a macro research theme, which are guaranteed by law to 

Brazilian citizens. More specifically, this study aims to evaluate the impact of the 

clown's therapy on humanization of health care. The following specific objectives were 

established: To present the situational diagnosis that motivated the “Rir é o Melhor 

Remédio” Program; Present the development of the “Rir é o Melhor Remédio” Program 

and its actions between 2015 and 2019; To evaluate the “Rir é o Melhor Remédio” 

Program. To answer the proposed objectives, two studies were conducted, the first 

being qualitative, descriptive, operationalized through a case study, where it was 

studied the “Rir é o Melhor Remédio” Program, that is a project developed at Hospital 

Maicé, located in the municipality of Caçador, in the state of Santa Catarina, Brazil.  

The Program was started in 2015, with weekly visits by professional Clowns at the 

Hospital, aiming to minimize the impacts caused by work environment of employees 

and the consequent impact on patients and their families, as well as make this a tool 

in care, being a bridge for humanization. To evaluate the program results, a second 

study was conducted, which was quantitative, descriptive, operationalized through a 

survey with the employees of Hospital Maicé. The results showed that: (1) The “Rir é 

o Melhor Remédio” Program was instituted to foster more humanized care processes, 

which complemented the physical and structural improvements that the hospital made 

in the same period; (2) the program attended approximately 17 thousand patients of 

all age groups considering internal (Inpatients) and external (Emergency and 

Ambulatory) between the years 2015 and 2019; (3) the evaluation of the “Rir é o Melhor 

Remédio” Program, based on the perception of the employees of Hospital Maicé, there 

were very high averages aimed at the perception of the impact of the project on the 

humanization of the hospital environment under analysis, as well as on its hospitality . 

 

Keywords: Health and welfare. Hospital. Clown therapy. Humanization. Hospitality. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação integra o Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Sociedade, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp). 

Assim, ao localizar este estudo no contexto do Curso, cabe inicialmente inferir que 

desenvolvimento econômico é uma das formas que assume o desenvolvimento 

humano (BRESSER-PEREIRA, 1976).  

Ignacy Sachs (2004, 38) explica que para existir um desenvolvimento 

includente deve-se opor ao “padrão de crescimento perverso, conhecido na 

bibliografia latino-americana como ‘excludente’ do mercado de consumo e 

‘concentrador’ (de renda e de riqueza)”. Neste caso, o desenvolvimento está 

relacionado a adjetivos associados a somatória do desenvolvimentos econômico, 

político, social e autossustentável. Assim, para o mesmo autor, a aferição do 

‘desenvolvimento humano’ aproveita a existência do IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) que foi criado a partir da preocupação com um desenvolvimento econômico 

que excluísse os demais objetivos sociais.  

De acordo com a UNDP (2019, pp.1), o IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) é uma “medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões 

básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde”. Este conceito foi 

criado com o objetivo de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica 

do desenvolvimento. O conceito do IDH foi originalmente criado por Mahbub ul Haq 

com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel 

de Economia de 1998, e pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar de 

ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, reconhece, contudo, que não 

abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento (UNDP, 2019). Assim, o 

desenvolvimento considera como um de seus indicadores básicos, a atenção à saúde 

que é a grande área deste estudo.  

O conceito da “Saúde” ou longevidade no IDH está intimamente relacionado ao 

conceito de bem-estar. Angus Deaton (2017) explica que é preciso estar vivo 

(literalmente) para viver bem. Assim, compreende-se que saúde precária e invalidez 

limitam, e muito, a possibilidade de se aproveitar uma vida que, de outra forma, 

poderia ser boa. Ter boa saúde torna a vida melhor em si e permite que as pessoas 

sejam mais produtivas, mais eficientes e obtenham maior renda (DEATON, 2017).  
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O termo bem-estar serve para designar todas as coisas que fazem bem a uma 

pessoa, que ajudam a tornar a vida melhor. Essa definição é muito mais que bem-

estar material, como renda e riqueza; tem a ver com bem-estar físico e psicológico, 

como forma de saúde e felicidade; além ainda de educação e da chance de participar 

da sociedade por meio da democracia e do Estado de Direito (DEATON, 2017). 

Trazendo essas definições para a prática, no Brasil os usuários de saúde 

possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o 

conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as 

fases do cuidado, desde a recepção até a alta (HUMANIZASUS, 2019). Entre esses 

direitos está de receber um atendimento de qualidade um atendimento humanizado. 

Entende-se por humanização do atendimento em saúde um atendimento 

pautado em princípios como a integralidade da assistência, a equidade, a participação 

social do usuário, dentre outros, demanda a revisão das práticas cotidianas, de modo 

a valorizar a dignidade do profissional e do usuário (CASATE; CORRÊA, 2005). 

A humanização possui um caráter subjetivo, complexo e multifacetado. Dentro 

do contexto da saúde, a humanização, vai além da qualidade clínica dos profissionais, 

ela exige qualidade de comportamento de conduta. Assim, a humanização é um 

processo em transformação constante e que sofre influências do contexto em que 

ocorre, só sendo promovida e submetida pelo próprio homem (RIZZOTO, 2002).  

Em 2003, foi criada pelo Ministério da Saúde (MS) a Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde (PNH), também 

conhecida como HumanizaSUS, partindo da ideia de reformulação das práticas 

assistenciais em saúde no Brasil, que já vinham sendo discutidas desde 1999 com a 

criação e implementação do Programa Nacional da Humanização da Assistência 

Hospitalar (PNHAH). A política expandiu essa perspectiva de humanização para todos 

os âmbitos da saúde, tendo como princípios norteadores, dentre outros: “a valorização 

da dimensão subjetiva e direito dos usuários, a sua autonomia e protagonismo, a 

construção de redes cooperativas e solidárias de produção de saúde, o fortalecimento 

do trabalho em equipe multiprofissional” (HUMANIZASUS, 2003). 

A política do HumanizaSUS “aposta em inovações em saúde partindo em 

defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e a todos oferece 

a mesma atenção à saúde, sem distinção de idade, etnia, origem, gênero e orientação 

sexual” (BRASIL, 2019). 
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Um bom antídoto contra o mal humor e consequentemente, para ter alegria é 
você aprender a respirar e tentar rir de si mesmo. Já conheci muita gente tão 
mal-humorada que chegava a ser engraçada, não para elas mesmas, claro. 
É preciso ver como você fica ridículo quando escolhe o caminho do mal 
humor, uma maneira de não olhar para si mesmo. É aí que começa a doença 
(NOGUEIRA, 2016, p.1). 

 

O bom humor é um estado de espírito que transmite leveza, alegria e 

descontração, o que gera um fluido positivo do interior das pessoas para o ambiente. 

Não é de hoje que estudos apontam como é saudável para o organismo o bom humor 

e o sorrir (GUIMARÃES, 2016). 

O ambiente hospitalar, e de modo geral, qualquer estabelecimento de saúde 

possui características específicas por lidar com processos de saúde e doença, com a 

vida e morte, e por seu produto sofrer uma interferência direta de quem o procura. 

O espaço de produção de saúde  

 

...é um lugar onde os sujeitos trabalhadores, individuais e coletivos, agem de 
forma interessada, isto é, de acordo com projetos próprios, sejam estes de 
uma dada corporação, ou mesmo da pessoa que ocupa um certo espaço de 
trabalho. É um lugar de permanente tensão na medida em que os interesses 
podem ser diversos e como é um espaço de produção, por natureza há o 
encontro de diferentes vontades, como os dos próprios trabalhadores, dos 
usuários, do governo instituído, dos mercados que se entrecruzam na esfera 
da saúde, entre outros (MERHY; FRANCO, 2003, p. 317). 

 
 

O profissional de saúde, por sua vez, tem influência direta na recuperação do 

paciente por meio de atitudes humanizadas que envolvam o bom humor, carinho, 

atenção, escuta, criando uma interação carregada de sentimentos sendo capazes de 

sensibilizar-se com as situações vivenciadas em seu cotidiano, evitando prestar um 

cuidado tecnicista (MORAIS et al., 2009). 

Masetti (1998; 2011) centrada na qualidade das relações desenvolvidas entre 

a equipe de cuidados e os pacientes, diz que a ética do encontro provocado pelo 

palhaço de hospital estimula os profissionais de saúde a experimentar novas formas 

de aproximação de seus pacientes e familiares. A sua asserção é fundamentada nas 

diferentes pesquisas desenvolvidas pela autora desde 1994, no Brasil, na organização 

de palhaços de hospital profissionais, os doutores da alegria.  

As primeiras evidências dessas pesquisas ilustravam o impacto positivo sobre 

as crianças e sobre a sua relação com os pais e profissionais de saúde. Estas 

pesquisas mostram que após as visitas dos palhaços, os pacientes tornavam-se mais 

ativos, mais colaborativos com o tratamento, havendo a melhora da comunicação 
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entre a família e os profissionais. Foram também encontradas correlações entre níveis 

mais baixos de estresse entre esses profissionais depois da atuação dos artistas 

(MASETTI, 1998).  

 Finlay, Baverstock e Lenton (2014) mostram que nos últimos 30 anos, tem 

havido muita pesquisa sobre os benefícios para a saúde de humor e risadas. Embora 

muitas vezes sejam vistas de maneira muito positiva, uma avaliação rigorosa do efeito 

terapêutico da palhaçoterapia é complexo.  

Outros estudos foram conduzidos nos últimos anos, a exemplo de Dionigi 

(2017), Meiri et al. (2017), Venrooij e Barnhoorn (2017), Mortamet et al. (2017), Scheel 

et al. (2017), Ilan et al. (2018), Lopes-Júnior et al. (2018), Capua, Kama e Rimon 

(2018), Yildirim et al. (2019) e inúmeros conduzidos anteriormente, relatam em sua 

maioria o efeito da presença de palhaços em procedimentos junto a crianças, sendo 

que os resultados são comuns em afirmar que a palhaçaria diminui a dor e a 

ansiedade durante procedimentos dolorosos. 

Essa questão já foi levantada por Catapan, Oliveira e Rotta (2019), que 

explicam que a inserção do palhaço no hospital é relativamente recente, mas, mais 

de 700 organizações utilizam a palhaçoterapia no Brasil e no mundo. Partindo desse 

dado, os autores buscaram compreender e analisar a produção nacional e 

internacional do conhecimento científico sobre esta prática que desafia o modelo 

hegemônico de cuidado e potencialmente contribui na recuperação da saúde. Foi 

realizada uma revisão de literatura utilizando análise de conteúdo temática que 

analisou 18 publicações. A literatura analisada aponta que a palhaçoterapia provoca 

diminuição significativa da ansiedade pré-operatória em crianças, comparativamente 

maior do que a obtida com o uso de um fármaco indutor de anestesia. A maior parte 

dos estudos investigou o uso da palhaçoterapia na adaptação a hospitalização, 

auxiliando na atribuição de novos significados. Apesar da baixa representatividade do 

tema no campo científico e mesmo não sendo amplamente aceita como prática de 

saúde, os resultados encontrados sugerem benefícios na utilização da palhaçoterapia 

em ambiente hospitalar. 

Os mesmos autores (2019) inferem que a palhaçoterapia tem boa 

aceitabilidade, mas demonstram que ainda há resistência por parte dos profissionais 

de saúde em sua adoção. Ainda, verificaram que em sua maioria, os pacientes destas 

intervenções sejam crianças, esta prática também é realizada para pacientes adultos 

e idosos em diversas instituições hospitalares, o que demanda investigações futuras. 
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Pautada nesta lacuna de pesquisa, este estudo se destina a avaliar o 

impacto da arte do palhaço na humanização do cuidado em ambientes 

hospitalares. Para realizar a análise proposta, nesta dissertação, foi estudado o 

Programa “Rir é o Melhor Remédio”, projeto desenvolvido no Hospital Maicé, 

localizado no Município de Caçador-SC. O Programa “Rir é o Melhor Remédio” foi 

iniciado em 2015, com visitas semanais de Palhaços profissionais no Hospital, tendo 

por objetivo minimizar os impactos causados pelas demandas e pelo ambiente de 

trabalho dos colaboradores e consequente impacto nos pacientes e seus familiares, 

bem como, tornar essa uma ferramenta no cuidado e uma ponte para humanização. 

Para alcançar o objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos:  

 Apresentar o diagnóstico situacional que motivou o Programa “Rir é o 

Melhor Remédio”; 

 Apresentar o desenvolvimento do Programa “Rir é o Melhor Remédio” e 

suas ações entre os anos 2015 e 2019; 

 Avaliar o Programa “Rir é o Melhor Remédio”. 

 

Esta dissertação encontra-se estruturada em três capítulos. Inicialmente, a 

introdução, busca contextualizar o tema de estudo dentro do Mestrado em 

Desenvolvimento e Sociedade, trazendo a sua importância para o amadurecimento 

da ciência. No primeiro capítulo é desenvolvida a base teórica, que sustenta a 

pesquisa de campo desenvolvida e apresentada nos capítulos dois (bases teóricas 

sobre a humanização do cuidado nos ambientes hospitalares e a palhaçoterapia) e 

três (o programa rir é o melhor remédio). Por fim, são apresentadas as considerações 

finais do estudo, bem como, suas limitações e sugestões de pesquisas futuras.  
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1 BASES TEÓRICAS SOBRE A HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO NOS AMBIENTES 

HOSPITALARES E A PALHAÇOTERIA 

 

Nesta seção é trazida a revisão teórica acerca das temáticas do estudo, de 

modo a servir de base na elaboração do instrumento de pesquisa e coleta de dados 

primários. Assim, serão abordados os seguintes temas: Humanização do Cuidado nos 

Ambientes Hospitalares; a Política Nacional de Humanização; A trajetória da Figura 

do Palhaço e os estudos conduzidos sobre a Palhaçoterapia em ambientes 

hospitalares. 

   

1.1 HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO NOS AMBIENTES HOSPITALARES  

 

Para entender a importância da Humanização no cuidado é preciso antes fazer 

uma retrospectiva. O hospital como instrumento terapêutico é uma invenção 

relativamente nova, que data do final do Século XVIII. A consciência de que o hospital 

pode e deve ser um instrumento destinado a curar aparece claramente em torno de 

1780 e é assinalada por uma nova prática: a visita e a observação sistemática e 

comparada dos hospitais (FOUCAULT, 1984). 

Pouco antes do século XVIII, o sujeito que procurava o hospital não era o 

doente que precisava de cura, mas o pobre que estava morrendo (FOUCAULT, 2007). 

Para o mesmo autor, a pessoa que chegava no hospital era alguém que devia ser 

assistido materialmente e espiritualmente para morrer, conforme a vontade de Deus. 

Alguém a quem se devia dar os últimos cuidados e o último sacramento. Essa era a 

função essencial do hospital. Era comum nesse período essas instituições serem 

dirigidas por religiosos que cuidavam dos doentes por amor a Deus, oferecendo os 

cuidados básicos possíveis, a fim de assegurar a salvação eterna tanto da alma 

paciente, quanto a do próprio cuidador.  

Com o tempo essa visão do hospital mudou, pois, a medicina se 

profissionalizou, e o resultado dessa profissionalização repercutiu também de forma 

crescente dentro desse ambiente. Hoje, nos hospitais, se prioriza o conhecimento 

científico e a eficiência técnica como valores supremos. Nele o principal alvo da 

atenção do profissional de saúde é a doença e a sua cura. O hospital também deixou 

de ser lugar de “caridade” e se transformou gradativamente em negócio, priorizando 
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a doença em nome da geração de lucro, atendendo aos interesses políticos e 

ideológicos da sociedade (COELHO; FONSECA, 2005; MARTIN, 2006). 

No Século XIX, devido à explosão do conhecimento e da técnica, e com o 

aprimoramento crescente dos meios de diagnóstico e tratamento, houve uma inversão 

no papel dessas instituições. Antes do Século XVIII o Hospital atendia 

humanitariamente bem, mas não podia pleitear a cura por não dispor dos 

conhecimentos técnicos necessários. Depois, a aquisição e o culto aos novos 

conhecimentos promoveram a cura, mas foi minimizado o atendimento humanitário, 

pois, ao se abordar técnica e cientificamente a doença, confortar e consolar não era o 

foco do atendimento (BALLONE, 2008). 

Não é de hoje que a humanização do cuidado nos ambientes hospitalares tem 

sido tema de discussão, pois, a necessidade de se falar desse assunto no 

atendimento em saúde emergiu quando se constatou que a evolução científica e 

técnica dos serviços de saúde precisava ser acompanhada por um avanço 

correspondente também na qualidade da relação com o outro (MARTINS, 2016). 

A área de saúde constantemente passa por transformações tecnológicas 

importantes, porém não assegura um atendimento de qualidade, quando se trata de 

uma relação próxima entre profissional e paciente. É compreensível que a convivência 

com o sofrimento e até com a morte remete o trabalhador da área de saúde a um nível 

de desgaste constante. Dessa forma, é imprescindível garantir um processo de 

cuidado e de trabalho mais humanizado, isso, porém desencadeia uma série de 

iniciativas que devem ser estimuladas e compreendidas (GOULART; CHIARI, 2010). 

O atendimento humanizado não se caracteriza em chamar o paciente pelo 

nome, ter e um sorriso nos lábios, é antes de tudo compreender seus medos, 

angústias, e incertezas dando-lhe apoio e atenção constante, valorizando, no sentido 

antropológico e emocional, todos os elementos implicados no acolhimento 

assistencial.  A Humanização do atendimento deve valorizar o respeito afetivo ao 

outro, promovendo a melhoria das relações interpessoais (BALLONE, 2008). 

De acordo com o Dicionário Aurélio 2020, humanizar significa ação ou efeito de 

humanizar ou humanizar-se; tornar-se mais sociável, gentil ou amável. Para Rizzoto 

(2002), nesse sentido, há uma dificuldade na conceituação tendo em vista seu caráter 

subjetivo, complexo e multidimensional. Esse conceito no âmbito da saúde, vai além 

da aptidão clínica dos profissionais e requer habilidades pessoais. 
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Para Oliveira (2010) humanizar significa agregar, à eficiência técnica e 

científica, ética, além de respeito e solidariedade ao ser humano, devendo sempre 

considerar a vida humana e a cidadania, tendo em vista as circunstâncias sociais, 

étnicas, educacionais e psíquicas que envolvem cada sujeito, pautando-se no contato 

humano, de forma acolhedora e sem juízo de valores.  

 

As características presentes no ato de humanização dos cuidados em saúde 
pressupõem considerar alguns aspectos importantes dentre eles a essência 
do ser, o respeito à individualidade e a necessidade da construção de um 
espaço concreto nas instituições de saúde que reconheça o humano das 
pessoas envolvidas. Um atendimento que que esteja disposto em facilitar que 
a pessoa vulnerável enfrente positivamente os desafios pelos quais está 
vivenciando naquele dado momento. Entende-se nesse contexto que o cuidar 
humanizado implica, por parte do cuidador, exercer na prática questões 
pessoais num quadro ético, em que o cuidar se vincula à compreensão da 
pessoa em sua peculiaridade e em sua originalidade de ser (PESSINI; 
BERTACHINI, 2004, p.3). 

 

Desse modo, compreende-se que humanização no cuidado presente no 

ambiente hospitalar remete-se muito a qualidade do atendimento do profissional 

envolvido. Para Collet (2003) humanizar é, ainda, garantir à palavra a sua dignidade 

ética. Um ato de empatia ao sofrimento humano e comunicação de forma clara, pois, 

as percepções de dor ou de prazer no corpo, para serem humanizadas, necessitam 

de dois vieses. Assim, entende-se que não havendo uma comunicação clara e direta 

não há humanização, pois, ela depende da competência e habilidade de falar e de 

ouvir, isto é, é preciso que haja um diálogo, capacidade esta que torna humano 

quando feito com seus semelhantes. Cabendo ressaltar que isso não é apenas uma 

técnica de comunicação verbal que tem por si objetivo pré-determinado, mas como 

uma integração, um ato de conhecer o outro, compreendê-lo alcançando os 

propósitos, gerando um bem-estar correspondido. 

Infere-se que, quando hospitalizado o indivíduo precisa ser atendido em suas 

necessidades e direitos humanos, tais como a privacidade, individualidade, direito a 

informação, atenção as suas queixas e angústias, um ambiente adequado para o 

sono, tendo direito a não sentir dor, atenção ao seu pudor, às suas crenças e 

espiritualidade e, principalmente, direito a cuidados intensivos no aspecto 

psicossomático, mesmo quando não houver mais possibilidade terapêutica 

(GOMES; SANTOS, 1996). 

Para Oliveira, Collet e Viera (2006) o intuito de humanizar, no campo da 

saúde, implica em aceitar e reconhecer que essa área em especial, subsistem sérios 
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problemas e carências de muitas das condições exigidas pela definição da 

concepção, organização e implementação do cuidado da saúde da humanidade, 

tanto por parte dos organismos e práticas estatais, como da sociedade civil. 

As mesmas autoras apontam ainda que em muitos locais a falta de condições 

técnicas, seja de capacitação ou até de materiais, torna-se desumanizante pela má 

qualidade resultante no atendimento. Essa falta de condições técnicas e materiais 

também pode induzir à desumanização na medida em que profissionais e usuários 

se relacionem de forma desrespeitosa, impessoal e agressiva, piorando uma 

situação que já é difícil. 

Assim, humanizar a assistência em saúde diz respeito a permitir que o usuário 

seja ouvido, da mesma forma que os profissionais da saúde. Constitui-se assim em 

uma rede de diálogo, que planeja e promove ações, campanhas, programas e 

políticas assistenciais (OLIVEIRA; COLLET; VIEIRA, 2006). 

Ballone (2008) comenta que humanizar é sobretudo investir também em 

melhorias nas condições de trabalho dos profissionais da área conquistando 

benefícios para a saúde e qualidade de vida dos usuários, dos profissionais e da 

comunidade, pois, não é possível falar de humanização da assistência sem cuidar da 

realização pessoal e profissional dos que a fazem. Não há humanização sem um 

projeto coletivo onde toda a organização envolvida se reconheça e se valorize.  

São vários os aspectos a serem levados em consideração quando se fala em 

Humanização nesse contexto hospitalar, assim como caminhos a seguir. Há sempre 

algumas tentativas de humanizar esses ambientes, ampliar os vínculos de pacientes 

e profissionais da saúde e aumentar a qualidade de vida dos pacientes e dos próprios 

profissionais (ARAUJO; GUIMARAES, 2009). 

 

1.2 POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO  

 

No início do século XXI o Ministério da Saúde (MS) lançou o Programa Nacional 

de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), esse processo resultou em 2003 

com a criação da Política Nacional de Humanização (PNH) – HumanizaSUS (BRASIL, 

2013). A política do HumanizaSUS objetiva ser um eixo norteador para as práticas de 

gestão e assistência e tem como principal alicerce a participação e 

corresponsabilização dos sujeitos envolvidos nos diversos processos de trabalho em 

saúde. Segundo a PNH (BRASIL, 2013), a humanização abarca os diferentes 
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envolvidos no do processo de produção da saúde como: usuário, trabalhadores e 

gestores. Todos seguindo como lema norteador valores como: autonomia, 

protagonismo, corresponsabilidade, vínculo solidário e participação coletiva no 

processo de gestão. 

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem uma proposta implantada pelo 

SUS que vem para contribuir para que se consiga reorganizar o sistema a partir da 

sua consolidação e visa assegurar a atenção integral à população como estratégia de 

ampliação do direito e cidadania das pessoas incentivando trocas solidárias entre 

gestores, trabalhadores e usuários.  Formulada e lançada pelo Ministério da Saúde 

em 2003, apresentada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) em 2004, protagoniza 

propostas de mudança dos modelos de gestão e de atenção no cotidiano dos serviços 

de saúde, propondo-os indissociáveis (BRASIL, 2013).  

Quando se fala em humanizar, não se pode pensar apenas em um benefício 

ao paciente que está recebendo o atendimento, mas o ambiente e todos os 

envolvidos, pacientes, trabalhadores, gestores afim de transformar não só o local, mas 

a vida de cada um, criando vínculos e entendendo melhor a relação entre os mesmos, 

reconhecendo a capacidade criadora de cada sujeito envolvido (HUMANIZASUS, 

2019). 

A humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no 

processo de produção de saúde. Valorizar os sujeitos é oportunizar uma maior 

autonomia, a ampliação da sua capacidade de transformar a realidade em que vivem 

através da responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos solidários, da 

participação coletiva nos processos de gestão e de produção de saúde (BRASIL, 

2013). 

Embasando-se em três princípios norteadores: Transversalidade; 

indissociabilidade entre atenção e gestão; e protagonismo, corresponsabilidade e 

autonomia dos sujeitos e coletivos; a PNH procura estar sempre atualizada no que diz 

respeito aos princípios básicos do sistema único de saúde, procurando integrar as 

resoluções estabelecidas nos níveis federal, estadual e municipal, entendendo que os 

envolvidos no processo de Saúde possam estabelecer condições integradoras nos 

três âmbitos, possibilitando um acesso as ofertas de forma global (HUMANIZASUS, 

2019). 

Essas indicações de mudanças no modo de gerir e cuidar, a PNH estimula a 

comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários afim de desconstruir processos 
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coletivos de relações de poder, trabalho que muitas vezes produzem atitudes e 

práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos 

profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si 

(HUMANIZASUS, 2019). 

A PNH sugere a inclusão de novos modos de cuidar, assim como novas formas 

de organizar o trabalho por meio de rodas de conversas que, por assim dizer, suscitara 

o diálogo entre os colaboradores e usuários, a fim de que juntos, sejam agentes ativos 

de mudanças no serviço de saúde. Inserindo os usuários e suas redes sócio familiares 

nos processos de cuidado, revela-se recurso positivo para a ampliação da 

corresponsabilização no cuidado de si e do outro (BRASIL, 2019). 

Para a implementação do HumanizaSUS, a PNH sugere diretrizes para a 

organização do trabalho como: Acolhimento, gestão participativa e cogestão, 

ambiência, clínica ampliada e compartilhada, valorização do trabalhador, defesa dos 

direitos dos usuários.  

Quadro 1 Diretrizes do HumanizaSUS 

DIRETRIZ O QUE É? COMO FAZER? 

Acolhimento 

Processo constitutivo das práticas 
de produção e promoção de 
saúde que implica 
responsabilização do 
trabalhador/equipe pelo usuário, 
desde a sua chegada até a sua 
saída. 

Implica prestar um atendimento com 
resolutividade e responsabilização, com uma 
postura de escuta e compromisso em dar 
respostas às necessidades de saúde trazidas 
pelo usuário que inclua sua cultura, saberes 
(rompimento com a lógica da exclusão) e 
capacidade de avaliar riscos.  

Gestão 
Participativa e 

cogestão 
 

Cogestão expressa tanto a 
inclusão de novos sujeitos nos 
processos de análise e decisão 
quanto a ampliação das tarefas da 
gestão - que se transforma 
também em espaço de realização 
de análise dos contextos, da 
política em geral e da saúde em 
particular, em lugar de formulação 
e de pactuação de tarefas e de 
aprendizado coletivo.      

A organização e experimentação de rodas é 
uma importante orientação da cogestão. 
Rodas para colocar as diferenças em contato 
de modo a produzir movimentos de 
desestabilização que favoreçam mudanças 
nas práticas de gestão e de atenção. EX: 
Colegiados gestores, Mesas de negociação, 
Contratos Internos de Gestão, Câmara 
Técnica de Humanização (CTH), Grupo de 
Trabalho de Humanização (GTH), Gerência 
de Porta Aberta, entre outros, são arranjos de 
trabalho que permitem a experimentação da 
cogestão no cotidiano da saúde. 

Ambiência 
 

Criar espaços saudáveis, 
acolhedores e confortáveis, que 
respeitem a privacidade, 
propiciem mudanças no processo 
de trabalho e sejam lugares de 
encontro entre as pessoas. 

A discussão compartilhada do projeto 
arquitetônico, das reformas e do uso dos 
espaços de acordo com as necessidades de 
usuários e trabalhadores de cada serviço é 
uma orientação que pode melhorar o trabalho 
em saúde. 
 

Clínica 
ampliada e 

compartilhada 

A clínica ampliada é uma 
ferramenta teórica e prática cuja 
finalidade é contribuir para uma 

Utilizando recursos que permitam 
enriquecimento dos diagnósticos (outras 
variáveis além do enfoque orgânico, inclusive 
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 abordagem clínica do 
adoecimento e do sofrimento, que 
considere a singularidade do 
sujeito e a complexidade do 
processo saúde/doença. Permite 
o enfrentamento da fragmentação 
do conhecimento e das ações de 
saúde e seus respectivos danos e 
ineficácia. 

a percepção dos afetos produzidos nas 
relações clínicas) e a qualificação do diálogo 
(tanto entre os profissionais de saúde 
envolvidos no tratamento quanto destes com 
o usuário), de modo a possibilitar decisões 
compartilhadas e compromissadas com a 
autonomia e a saúde dos usuários do SUS. 
 

Valorização 
do 

Trabalhador 
 

É importante dar visibilidade à 
experiência dos trabalhadores e 
incluí-los na tomada de decisão, 
apostando na sua capacidade de 
analisar, definir e qualificar os 
processos de trabalho. 

O Programa de Formação em Saúde e 
Trabalho e a Comunidade Ampliada de 
Pesquisa são possibilidades que tornam 
possível o diálogo, intervenção e análise do 
que gera sofrimento e adoecimento, do que 
fortalece o grupo de trabalhadores e do que 
propicia os acordos de como agir no serviço 
de saúde. É importante também assegurar a 
participação dos trabalhadores nos espaços 
coletivos de gestão. 

Defesa dos 
Direitos dos 

Usuários 
 

Os usuários de saúde possuem 
direitos garantidos por lei e os 
serviços de saúde devem 
incentivar o conhecimento desses 
direitos e assegurar que eles 
sejam cumpridos em todas as 
fases do cuidado, desde a 
recepção até a alta.   

Todo cidadão tem direito a uma equipe que 
cuide dele, de ser informado sobre sua saúde 
e de decidir sobre compartilhar ou não sua 
dor e alegria com sua rede social. 
 

Fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/projeto-lean-nas-emergencias/693-acoes-e-programas/40038-humanizasus, 2019  

 

Para que a política seja efetivada é necessário que haja formação dos 

profissionais para que a intervenção ocorra, nesse aspecto a mesma só será possível 

por meio de cursos e oficinas de formação que visem discussões dos processos de 

trabalho, entendimento das diretrizes e dispositivos da Política Nacional de 

Humanização (PNH), que são vivenciados e reinventados no cotidiano dos serviços 

de saúde. Os trabalhadores formados poderão se tornar multiplicadores da política 

em seu local de trabalho consequentemente expandindo em todo o Brasil, sendo 

reconhecidos como multiplicadores e apoiadores da PNH, pois os mesmos se tornam 

protagonistas como construtores de novas realidades em saúde (HUMANIZASUS, 

2019). 

 

1.3 A TRAJETÓRIA DA FIGURA DO PALHAÇO, SUA ORIGEM ATÉ CHEGAR NO 

AMBIENTE HOSPITALAR 

 

Quem já teve a oportunidade de ver ou se deparar com um palhaço dentro de 

um Hospital provavelmente deve ter se questionado o que um palhaço estaria fazendo 

dentro de um estabelecimento de Saúde, como um Hospital, ao invés de estar na rua, 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/projeto-lean-nas-emergencias/693-acoes-e-programas/40038-humanizasus
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num teatro, na televisão ou mesmo no circo. O fato é que para falar sobre esse 

personagem se faz necessário entender um pouco sobre sua trajetória, sua origem 

que vai desde artista de rua a conselheiro de Rei ocupando diversas posições, nas 

mais diferentes civilizações. 

A palavra Palhaço vem de pagliaccio (omino di paglia, ou "homem de palha"), 

material usado no revestimento de colchões. O nome começou a ser usado porque a 

primitiva roupa desse cômico era feita do mesmo pano e revestimento dos colchões: 

um tecido grosso e listrado, e afofada nas partes mais salientes do corpo com palha, 

fazendo de quem a vestia um verdadeiro “colchão” ambulante. Esse revestimento de 

palha os protegia das constantes quedas e estripulias. Também se remete à pessoa 

humilde do campo que vai para cidade grande tentar uma vida melhor, mas muitas 

vezes, não consegue emprego ficando sem condições de se manter (THEBAS, 2005). 

Não tendo como retornar, passa então a viver na rua, como uma falsa saída 

para suas angustias acabava-se por embriagar-se com cerveja, cuja espuma fica ao 

redor da boca, o que depois vai remeter a maquiagem branca, e, de tanto tropeçar 

nas próprias pernas e cair com o nariz no chão, acaba ficando com o nariz vermelho 

que depois vem se tornar a característica principal do palhaço o nariz vermelho 

(BURNIER, 2001). 

Ainda nesse contexto esse, mesmo cidadão por não ter dinheiro para comprar 

roupas, acaba ganhando roupas de outros para poder substituir as suas, rasgadas e 

sujas, mas estas não lhe servem: por isso, acaba fugindo de um padrão estético de 

vestuário tendo uma calça mais curta ou mais larga ou então um sapato muito grande, 

ou então um casaco duas, três vezes maiores do que seu número, ou seja, peças 

descombinadas e desproporcionadas entre si (THEBAS, 2005). 

O palhaço só aparece numa relação com outra pessoa. Sua principal função é 

a graça, tanto no sentido de engraçado como no sentido de gracioso. Ele acaba por 

ser engraçado pelo fato de revelar o ridículo que todo humano carrega consigo, assim 

como a capacidade que todos têm de errar e de perder a qualquer momento 

(THEBAS, 2005). 

Embora existam palhaços que carregam muito a maquiagem, eles são a 

essência da representação do humano, e, por isso, devem moderá-la para que 

apareça a pessoa por trás do nariz. O corpo e o olhar são os principais instrumentos 

de relação do palhaço com seu público (THEBAS, 2005). 
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Já a palavra Clown também muito utilizada para denominar esse Personagem, 

é de origem inglesa e tem origem no século XVI. Deriva-se cloyne, cloine, clowne. 

Etimologicamente vem de clod, que em inglês significa “camponês” e ao seu meio 

rústico, a terra. O termo em inglês é amplamente utilizado, por conta da influência do 

britânico Philip Astley. No Brasil existe uma divergência teórico-semântica para com 

essas duas palavras. Alguns teóricos apontam que os dois termos indicam uma 

mesma coisa, já outros dizem que cada termo remete a uma escola de pensamento 

diferente (BURNIER, 2001). 

 

 [...] na verdade palhaço e clown são termos distintos para se designar a 
mesma coisa. Existem, sim, diferenças quanto às linhas de trabalho. Como, 
por exemplo, os palhaços (ou clowns) americanos, que dão mais valor à gag, 
ao número, à ideia; para eles, o que o clown vai fazer tem um maior peso. 
Por outro lado, existem aqueles que se preocupam principalmente com o 
como o palhaço vai realizar seu número, não importando tanto o que ele vai 
fazer; assim, são mais valorizadas a lógica individual do clown e sua 
personalidade; esse modo de trabalhar é uma tendência a um trabalho mais 
pessoal. Podemos dizer que os clowns europeus seguem mais essa linha. 
Também existem as diferenças que aparecem em decorrência do tipo de 
espaço em que o palhaço trabalha: o circo, o teatro, a rua, o cinema, etc. 
(BURNIER, 2001, p.205). 

 

O mais antigo palhaço conhecido foi um pigmeu que fingia ser o presidente da 

corte do Faraó Dadkeri-Assi da quinta dinastia egípcia. Ele era um tipo de bobo da 

corte da antiguidade. De acordo com a literatura, no Oriente, os palhaços 

desempenharam um importante papel na vida religiosa das sociedades asiáticas. Na 

Índia, os épicos “Ramayana” e “Mahabárata” tinham a maioria dos seus diálogos 

interpretados em Sânscrito, que era a língua dos deuses, reis, generais, ministros e 

sábios. Viduska, um palhaço que era o criado e confidente do herói da história falava 

em Pratik, a língua da população em geral (BURNIER, 2001). 

Nas cortes da China os palhaços tinham muito prestígio, podiam inclusive 

influenciar nas decisões importantes do Imperador. Nesse país, os palhaços também 

estavam presentes nos teatros e nas cerimônias religiosas. Na Malásia utilizavam 

máscaras para se apresentar. Elas continham bochechas e sobrancelhas enormes, 

além de cores carregadas e um turbante. Os palhaços eram chamados de “P’rang” 

(THEBAS, 2005). 

Alguns dos melhores palhaços asiáticos vêm de Bali; os personagens mais 

populares e que ainda se pode ver são os irmãos Penasar e Kartala. O primeiro 
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aparece sempre preocupado e angustiado, e nunca deixa de comportar-se bem; o 

segundo não faz nada do jeito certo, senão tudo ao contrário (THEBAS, 2005). 

Na Grécia os palhaços eram conhecidos a mais de 2000 anos e faziam parte 

das apresentações teatrais. Após as peças consideradas sérias, os palhaços 

apresentavam a sua versão da história. Na paródia, os heróis eram considerados 

como idiotas. O herói mais visado era Hércules, para os palhaços, as façanhas do 

semideus era obra do acaso e não da força de Hércules. Também na antiga Roma 

existiam diversas classes de palhaços; dois deles eram Cicirro, que se caracterizava 

com uma máscara de cabeça de galo e cacarejava movendo os braços como asas, e 

estúpido, com gorro pontiagudo e roupa de retalhos. Os outros atores aparentavam 

estar enojados e batiam nos dois palhaços causando ainda mais riso entre o público 

(THEBAS, 2005). 

Já no início da Idade Média, com os teatros fechados, artistas perambulavam 

por toda parte para atuar onde pudessem, para sobreviver, participando de feiras em 

várias regiões. Na Alemanha e na Escandinávia, eram conhecidos como “gleemen”, e 

na França, “jongleurs”. Contavam contos, cantavam baladas, eram músicos, 

malabaristas, acrobatas e toda sorte de artistas (THEBAS, 2005). 

Em épocas mais festivas, grupos de mímicos apresentavam danças e 

comédias nessas feiras. Nesses grupos, depois dos bailarinos, os personagens mais 

importantes eram os palhaços, que levavam uma bola atada por um barbante, com o 

qual iam batendo nos espectadores, a fim de abrir espaço para a atuação dos 

mímicos. Com frequência levavam uma vassoura para varrer as pessoas do local 

gritando: “Espaço! Espaço! Preciso de espaço para recitar minhas trovas!”. As 

palhaçadas eram, nessa época, mais importantes do que a própria história que se 

apresentava (THEBAS, 2005). 

Foi também na Idade Média que surgiu a figura do bufão, ou “bobo da corte”; 

alguns eram realmente “bobos”, mas a maior parte era formada por palhaços 

inteligentes que se faziam de estúpidos para alegrar às pessoas. Na Alemanha, eram 

chamados de “alegres conselheiros” pois, em suas agudas observações, incluíam 

bons conselhos. Ainda durante a Idade Média, os palhaços atuaram nos teatros pouco 

a pouco “reabertos”, principalmente em comédias religiosas, representando o “diabo”, 

os “vícios”, a estupidez e o mal. Muitas vezes o narrador era um palhaço que mantinha 

a plateia entretida, atenta, e explicava melhor a história (THEBAS, 2005). 
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Cada vez mais o papel do palhaço foi se tornando mais importante, ressaltando 

os contrastes, até que William Shakespeare mostrou que o palhaço podia não só fazer 

rir, como fazer chorar, e tornar ainda mais dramáticas as cenas trágicas de uma obra, 

os palhaços passaram a ser tão importantes, nessas representações, quanto os 

atores sérios de grandes clássicos do teatro (RODRIGUES; FILHO, 2013).  

No século XVI, na Itália, surge a Commedia Dell’Arte, com companhias e 

personagens que se tornaram muito populares, uma vinha de uma região diferente da 

Itália e tinham características marcantes que os tornavam facilmente reconhecíveis. 

É o caso do Arlequim, com sua roupa de retalhos; o Pantaleão, veneziano, e de 

vermelho; Briguela, de branco e verde; Polichinelo, de branco e gorro pontiagudo; o 

Doutor, de negro e o Capitão com sotaque espanhol e roupas militares. Esses 

personagens tinham características muito definidas e seus papéis eram quase sempre 

os mesmos e se tornaram tão famosos que os atores eram mais conhecidos pelos 

personagens que interpretavam do que por seus próprios nomes. Da Itália, a 

Commedia del’Arte se estendeu por toda a Europa, adaptando-se a cada país, como 

na Inglaterra, onde, por exemplo, Pulcinella se tornou Mister Punch, personagem 

conhecido até os dias atuais, ou o Pierrot, transformado em “clown”, sendo que o mais 

famoso foi Grimaldi, nascido em 1778 (THEBAS, 2005). 

O Circo moderno parece ter surgido a partir de 1766, criado por um jovem 

sargento, chamado Philip Astley. Primeiro, com atrações equestres e, logo, 

enriquecendo as performances com artistas mambembes e atrações mais divertidas 

para mesclar com as exibições de equitação. O palhaço mais importante foi “Mr. 

Merryman”, que atuava a cavalo. Com o tempo mais atrações foram sendo incluídas, 

surge o palhaço “branco”, ou “clown”, vestido ricamente com lantejoulas e gorro 

pontiagudo, cara branca e pouca maquiagem; o “Augusto”, tonto, desajeitado e 

extravagante; o “Toni” e o “excêntrico”, colaborando para que a gargalhada corresse 

solta (THEBAS, 2005). 

Vários números de palhaços, conhecidos como “entradas”, se tornaram 

clássicos, como “O Espelho Quebrado”, “Hamlet”, “A Água”, “A Estátua”, “O Barbeiro 

de Sevilha”, etc., e podem ser vistos ainda hoje em grandes circos. Outra maneira do 

palhaço participar dos espetáculos circenses é através das “reprises”, pequenas 

cenas de palhaços que acontecem enquanto se prepara a parafernália de um novo 

número (como preparar as jaulas, o trapézio, etc.). No início do século XIX outra 

participação importante dos palhaços se dava na segunda metade do espetáculo, 
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quando estes apresentavam uma “pantomima” cômica, um pequeno espetáculo de 

cunho teatral, dentro do espetáculo circense, muitas vezes baseado em clássicos da 

dramaturgia e da literatura mundial (BARROSO, 2019). 

O palhaço era, até pouco tempo, o principal personagem de um circo, sendo 

uma honra ocupar esse papel. Geralmente, os palhaços são habilidosos em alguma 

arte, muitos são grandes acrobatas, músicos, malabaristas, domadores, bailarinos, 

piadistas, cantores, etc. Vale ressaltar que os personagens do teatro grego, bem como 

da commedia dell’arte italiana, usavam máscaras cujos detalhes representavam 

alguma das características da sociedade da época. Um dos personagens mais 

populares é o Arlequim, conforme já mencionado, que usa roupa com losangos 

coloridos e máscara negra. Como um palhaço, aparentemente tolo, sempre acaba se 

saindo bem devido a sua astúcia. Nesse caso observa-se que os atores se escondiam 

atrás das máscaras e representavam de acordo com o personagem. Já o palhaço, ao 

utilizar-se da menor máscara do mundo, o nariz vermelho, ao invés de se esconder, 

acaba se revelando, expondo o seu ridículo e provocando o riso a partir dele, uma vez 

que “A palavra ridículo vem do latim ridiculus, que significa ser risível. Quer dizer, 

ridículo é alguém de quem os outros têm vontade de dar risadas” (THEBAS, 2005). 

Na atualidade, os palhaços ocupam espaço não só nos circos, estão presentes 

nas ruas, nos teatros, na televisão, no cinema, e mais recentemente no Hospital, mas 

como esse personagem foi parar num ambiente cheio de dores, angústias e muitas 

vezes desesperança? Ainda resgatando fragmentos de sua origem temos que sua 

mais antiga expressão é que ele se fazia presente em rituais sagrados sendo utilizado 

como elemento para espantar o medo, especialmente o da morte (THEBAS, 2005). 

Essa figura era utilizada nos momentos mais dramáticos para aliviar a tensão 

do grupo, na tentativa de fazê-los voltar à normalidade. Em muitos rituais havia 

inclusive a prática da imitação de cegos, coxos, leprosos provocando riso nos 

participantes (THEBAS, 2005). 

Com o passar dos tempos a figura do palhaço, ou mesmo do clown, adaptou-

se a inúmeras modalidades até chegar ao inusitado espaço hospitalar, na promoção 

da Saúde. Em 1986, por exemplo, Michael Christensen, diretor do Big Apple Circus, 

de Nova Iorque, foi convidado a participar das comemorações do dia do coração no 

Columbia Presbyterian Babies Hospital, quando optou por fazer uma satirização às 

rotinas médicas e hospitalares, utilizando o teatro clown (RODRIGUES; FILHO, 2013).  
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Primeiramente, ele se apresentou para as crianças que puderam se deslocar 

até o ambiente do espetáculo no qual ele utilizou a linguagem do clown. Ao perceber 

que o espetáculo foi bem aceito, Michael teve a oportunidade de se apresentar para 

as crianças em seus leitos. O resultado surpreendeu a todos, pois às crianças que se 

demonstravam deprimidas e apáticas participaram ativamente das atividades 

propostas (RODRIGUES; FILHO, 2013). 

Após outras visitas, o Hospital decidiu investir na continuidade do trabalho, 

nascendo então a Clown Care Unit. Em 1988, Wellington Nogueira, ator brasileiro que 

na ocasião morava em Nova Iorque, passou a integrar a trupe do Clown Care Unit, e 

ao retornar ao Brasil, em 1991, criou um programa semelhante, iniciando seus 

trabalhos no Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo (LIMA 

et al., 2009).  

O projeto brasileiro, batizado com o nome “Doutores da Alegria”, tinha como 

objetivo utilizar a arte do teatro clown para avaliar a necessidade das crianças 

hospitalizadas e colocar ao seu dispor truques, magia e malabarismo; com isso 

devolveria à criança um pouco do controle sobre o corpo e sobre sua vida, algo que 

lhe é totalmente tirado quando se encontra enferma e hospitalizada e, ainda, 

favoreceria uma atitude mais positiva e ativa em relação à enfermidade e sua 

recuperação (LIMA et al., 2009).  

Esse trabalho desempenhado pelos Doutores da Alegria, incentivou e motivou 

a inúmeros grupos a praticarem iniciativas como essas em diversos hospitais e 

regiões do Brasil. Segundo o programa Palhaços em rede, uma iniciativa da Ong dos 

Doutores da Alegria para cadastrar duplas, grupos que atuam com essas iniciativas, 

criado em 2007, consta que em 2018 já se somavam cerca de mais de 1400 iniciativas 

(DOUTORES DA ALEGRIA, 2008). 

 

1.3.1 Estudos conduzidos sobre a Palhaçoterapia em ambientes hospitalares  

 

 A fim de conhecer um pouco sobre o que vem sendo pesquisado ao longo dos 

anos sobre a utilização da Palhaçoterapia em ambientes hospitalares, esta seção traz 

inicialmente o levantamento conduzido por Catapan, Oliveira e Rotta (2019). 
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Quadro 2 Resumo das publicações sobre palhaçoterapia em ambiente hospitalar 

Autores e 
Data 

Título Resumo 

Aquino et al., 
2004 

Doutores da graça: 
a criança fala 

Identificou a opinião de crianças hospitalizadas sobre os 
Doutores da Graça utilizando análise de conteúdo. Concluiu que 
o palhaço tem o poder de diminuir as dores, deixando-as mais 
fortes, autônomas, bem-humoradas e alegres, suprindo a 
necessidade de brincar, compartilhando olhares e emoções. 

Bertini et al., 
2017 

Clowns benefit 
children 

hospitalized for 
respiratory 

pathologies. 

Investigou os efeitos da presença de um palhaço na evolução 
clínica de crianças com patologias respiratórias utilizando grupo 
controle. As crianças do grupo experimental mostraram 
desaparecimento dos sintomas, diminuição de pressão arterial, 
frequência respiratória, temperatura e dor em comparação ao 
grupo controle. Concluiu-se que a palhaçoterapia pode melhorar 
a recuperação clínica das crianças. 

Dionigi et al., 
2012 

Clowns in hospitals. 

Capítulo do livro ‘Humor and Health Promotion’ contextualizou a 
palhaçoterapia, seu desenvolvimento e utilização. Ressaltou a 
importância de esclarecer o papel do palhaço devido sua 
desvalorização e a necessidade de proporcionar formação 
adequada, pois eles têm como missão um desafio: trabalhar com 
as emoções dos pacientes. 

Dionigi et al., 
2014 

Clown intervention 
to reduce 

preoperative 
anxiety in children 

and parents: a 
randomized 

controlled trial. 

Investigou se a intervenção do palhaço poderia reduzir a 
ansiedade pré-operatória em crianças, utilizando grupo controle 
randomizado. A intervenção clown reduziu a ansiedade das 
crianças que apresentaram melhor adaptação do que as do grupo 
controle. O mesmo aconteceu com os pais. 

Esteves et 
al., 2014 

Humanização em 
contexto pediátrico: 

o papel dos 
palhaços na 
melhoria do 

ambiente vivido 
pela criança 
hospitalizada. 

Revisão de literatura que refletiu sobre a humanização de 
espaços, rotinas e atmosferas, e os atenuantes das experiências 
vividas na internação, incluindo a intervenção dos palhaços de 
hospital. A intervenção dos palhaços promove expressão livre da 
criança, de sua autonomia, criatividade, exploração e 
conhecimento do mundo e desenvolvimento psicossocial. 

Fernandes e 
Arriaga, 2010 

The effects of clown 
intervention on 

worries and 
emotional responses 

in children 
undergoing 

surgery. 

Estudou o efeito da intervenção do palhaço na redução da 
ansiedade pré-operatória e das respostas emocionais em 
crianças utilizando grupo controle. Houve redução na ansiedade 
não só nas crianças, mas também em seus pais. As crianças 
sentiram-se mais calmas e felizes. A opinião dos profissionais de 
saúde sobre a intervenção foi favorável. 

Ford et al., 
2013 

More than just 
clowns - Clown 

doctor rounds and 
their impact for 

children, families 
and staff 

Estudou o impacto da palhaçoterapia em cenário pediátrico 
agudo sobre as crianças, famílias, profissionais de saúde e 
palhaços, utilizando análise de conteúdo. Rica descrição e 
evidências de que o impacto das visitas é vivenciado além da 
interação, não articulado anteriormente. 
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Golan et al., 
2009 

Clowns for the 
prevention of 

preoperative anxiety 
in 

children: a 
randomized 

controlled trial 

Comparou os efeitos da interação com palhaços na ansiedade 
pré-operatória aos efeitos da utilização de midazolam ou 
ausência de terapia farmacológica, utilizando grupo controle 
randomizado. Concluiu-se que a utilização de palhaços pode 
aliviar significativamente a ansiedade pré-operatória antes da 
introdução da anestesia. 

Kingsnorth S 
et al., 2011 

Physiological and 
emotional 

responses of 
disabled children to 
therapeutic clowns: 

a pilot study 

Estudou os efeitos da intervenção clowning em pacientes 
internados em um hospital pediátrico, observando as crianças em 
4 dias alternando um programa de televisão e a visita do palhaço. 
As diferenças mais significativas na intervenção clowning: 
alterações no SNA; relatórios de humor, expressões faciais, 
emoções e vocalizações mais positivos. Concluíram que o 
clowning tem impacto direto e positivo sobre as crianças. 

Linge, 2012 

Magical attachment: 
Children in magical 

relations with 
hospital 
clowns. 

Propôs uma compreensão das relações com palhaços de hospital 
na perspectiva das crianças, usando teoria psicológica e análise 
fenomenológica interpretativa. Caracterizou esse encontro como 
uma área mágica e segura, intermediária entre fantasia e 
realidade. 
A ligação entre palhaço de hospital e a criança é temporária, 
anônima, reverte papéis e cria uma experiência emocional que 
oportuniza transpor barreiras. 

Linge, 2013 

Joyful and serious 
intentions in the 
work of hospital 
clowns: a meta-

analysis based on a 
7-year research 

project conducted in 
three parts. 

Meta-análise que propôs entender profundamente os encontros 
entre os palhaços de hospitais e crianças. Concluiu que esse 
cuidado transcende barreiras, é mágico e seguro. A alegria não 
exige algo em troca: um contrapeso positivo ao que era visto 
como falta de cuidado médico. Os palhaços usam diferentes 
soluções facilitando as coisas para as crianças, pais e 
funcionários. 

Mansson et 
al., 2013 

Use of clowns to aid 
recovery in 
hospitalized 

children 

Examinou como crianças internadas percebem seus encontros 
com os palhaços, utilizando análise do conteúdo. As crianças 
experimentaram a internação como divertida, auxiliando a sentir-
se mais em casa. Trouxe brincadeiras e humor, mudando o foco 
da atenção, ajudando-as no bem-estar e recuperação. 

Martins et 
al., 2016 

Repercussões da 
clownterapia no 

processo de 
hospitalização da 

criança 

Analisou as repercussões da clownterapia na hospitalização da 
criança, utilizando análise de conteúdo. Percebeu a formação 
espontânea de vínculos entre equipe de enfermagem, crianças e 
responsáveis, facilitando a compreensão e colaboração no 
cuidado. A clownterapia é facilitadora das práticas de 
enfermagem, trazendo a perspectiva da promoção da saúde. 

Messina et 
al., 2014 

Preoperative 
distraction in 

children: hand-held 
videogames vs 
clown therapy 

Avaliou a eficácia de terapia do palhaço em reduzir a ansiedade 
pré-operatória em crianças, utilizando grupo controle 
randomizado. Existe relação positiva entre níveis de ansiedade 
na criança e a palhaçoterapia, especialmente durante a indução 
da anestesia. A ação do palhaço pode melhorar os cuidados 
hospitalares, apesar da resistência da equipe médica na inclusão 
desta prática na sala de operação. 

Saliba et al., 
2016 

Salivary Cortisol 
Levels: The 

Importance of 
Clown Doctors to 
Reduce Stress. 

Correlacionou o entretenimento das atividades de palhaços 
em crianças hospitalizadas usando os níveis de cortisol, em 
abordagem quantitativa. Cada criança foi o próprio controle em 
dois grupos: almoço e jantar. A intervenção dos palhaços é eficaz 
na diminuição desse biomarcador do estresse, atenuando os 
efeitos da hospitalização, contribuindo para a recuperação. 
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Tan Jr., 
2014 

A Qualitative 
Phenomenogra-
phial Study of the 

Experience of 
Parents with 

Children in Clown 
Care Services 

Descreveu as impressões, experiências, benefícios, barreiras e 
impactos dos cuidados de um programa clown sobre pais e filhos, 
em estudo fenomenológico. A palhaçoterapia cria um estado 
emocional positivo, promove interação e condições para um 
ambiental favorável. Os resultados sugerem que a integração 
desses cuidados é importante na promoção do bem-estar 
emocional e psicossocial. 

Vagnoli et 
al., 2005 

Clown Doctors as a 
Treatment for 
Preoperative 

Anxiety in Children: 
A Randomized, 

Prospective Study 

Investigou os efeitos da presença de palhaços na ansiedade 
pré-operatória de crianças e pais ou acompanhantes, durante a 
indução da anestesia, utilizando grupo controle. A presença de 
palhaços durante esse momento, em conjunto com os pais, foi 
uma intervenção eficaz para controlar a ansiedade, apesar da 
oposição da equipe pela interferência causada. 

Vagnoli et 
al., 2010 

Parental presence, 
clowns or sedative 
premedication to 
treat preoperative 
anxiety in children: 
what could be the 
most promising 

option? 

Investigou comparativamente a eficácia da palhaçoterapia, 
do uso de midazolam ou da presença dos pais na redução da 
ansiedade pré-operatória utilizando grupos controle. Conclui-se 
que a intervenção clown é mais eficaz na redução da ansiedade 
em crianças durante o período pré-operatório do que o 
acompanhamento dos pais com ou sem o uso de midazolam. 

Fonte: Catapan, Oliveira e Rotta (2019) 

 

Para complementar este levantamento, foi conduzido um levantamento na base 

de dados MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, or 

MEDLARS Online). Esta busca, que se utilizou dos termos Clown Therapy, feita em 

outubro de 2019, resultou num total de 80 estudos. Em seguida são apresentados os 

principais estudos, que foram selecionados como os mais aderentes ao tema em 

estudo.  

Françani et al. (1998) fizeram uma pesquisa cujo objetivo do estudo era relatar 

o experimento de um grupo de estudantes de graduação da Faculdade de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo Enfermagem, que utilizam a arte (alguns 

aspectos do Teatro Palhaço) como recurso de enfermagem no atendimento a crianças 

hospitalizadas. Tendo como base o trabalho realizado pelo grupo de médicos "Joy 

Doctors" e a fundamentação teórica da Psicologia Enfermagem Pediátrica e Neonatal, 

esses alunos fundaram a Laugh Company que visava resgatar o riso na criança / 

família hospitalizada. Esse experimento causou algumas mudanças no atendimento 

diário: o espaço hospitalar tornou-se mais informal e descontraído, o riso pode ser 

ouvido com mais frequência e objetos se tornaram brinquedos, os sons, movimentos, 

cores, salas e pessoas se tornaram parte desse universo lúdico. 

Brutsche et al. (2008) estudaram sobre a hiperinsuflação estática e dinâmica 

como sendo um fator importante da dispnéia ao esforço dos pacientes com DPOC 
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grave. Este estudo de intervenção procurou analisar se o riso pode reduzir a 

hiperinflação por meio de expiração repetitiva de esforços em pacientes com DPOC 

grave. A intervenção feita levou a redução da CPT na DPOC (p = 0,04), mas não nos 

controles (p = 0,9). A redução da CPT deveu-se a um declínio do valor residual de 

volume. Quatro (22 [IC 95% 7 a 46]%) pacientes foram> ou = 10% respondedores. A 

frequência de sorriso e CPT na linha de base foram preditores independentes de CPT 

resposta. A intervenção do humor melhorou a alegria, mas não a seriedade nem o 

mau humor. Em conclusão, o sorriso induzido por uma intervenção de humor foi capaz 

de reduzir a hiperinflação em pacientes com DPOC grave. Uma respiração derivada 

da técnica do sorriso pode complementar a respiração dos lábios contraídos em 

pacientes com sintomas de obstrução. 

Vagnoli et al. (2005) mostraram que a indução da anestesia é um dos 

momentos mais estressantes para uma criança que deve ser submetida a cirurgia: 

estima-se que 60% das crianças sofram ansiedade no pré-operatório. A ansiedade 

pré-operatória é caracterizada por sentimentos subjetivos de tensão, apreensão, 

nervosismo e preocupação. Estas reações refletem o medo da criança de se separar 

dos pais e de casa, bem como perda de controle, rotinas desconhecidas, 

procedimentos cirúrgicos, instrumentos e procedimentos hospitalares. O objetivo 

deste estudo foi investigar os efeitos da presença de palhaços na ansiedade pré-

operatória de uma criança durante a indução da anestesia e no pai que o acompanha 

até que ele esteja dormindo. O grupo com a presença do palhaço ficou 

significativamente menos ansioso durante a indução de anestesia em comparação 

com o grupo controle. O questionário para profissionais de saúde indicou que os 

palhaços eram um benefício para a criança, mas a maioria dos funcionários se opunha 

a continuação do programa devido à interferência percebida nos procedimentos de 

sala de cirurgia. O estudo mostrou que a presença de palhaços durante a indução de 

anestesia, juntamente com os pais da criança, foi uma intervenção eficaz para 

gerenciar a ansiedade das crianças e dos pais durante o período pré-operatório.  

Wild et al. (2007) examinaram se as visitas de palhaços às clínicas pediátricas 

também seriam úteis na psiquiatria. Descreveram-se os efeitos de uma fase de seis 

semanas com uma visita de palhaço por semana em uma enfermaria para pacientes 

geriátricos agudos. Os pacientes e a equipe médica também questionaram suas 

atitudes em relação aos palhaços. Encontrou-se atitudes mais positivas nos pacientes 
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após esta fase. O resultado foi interpretado como uma indicação de efeitos positivos 

e razão suficiente para iniciar projetos semelhantes no futuro. 

Cantó et al. (2008) avaliaram como ser hospitalizado é um evento altamente 

angustiante para às crianças. Um resort usado na Espanha e em outros países para 

reduzir a ansiedade das crianças no contexto da saúde são palhaços do hospital. 

Estudou-se o efeito dos palhaços do hospital sobre a ansiedade em crianças que 

seriam operadas. Os resultados mostraram que o grupo de tratamento apresentou 

menor aumento no escore de ansiedade.  

Lima et al. (2009) trouxeram em suas pesquisas como a hospitalização pode 

ser uma experiência muito traumática para às crianças e seus familiares. O objetivo 

deste estudo foi explorar a experiência de usar palhaço, arte teatral no atendimento a 

crianças hospitalizadas, iniciando com uma atividade desenvolvida por estudantes de 

graduação na área da saúde. Os dados foram obtidos observando 20 crianças e 11 

alunos, personagens no teatro e palhaços interagindo na clínica pediátrica de um 

hospital universitário do estado de São Paulo. Os resultados mostram que a 

experiência foi uma intervenção concreta, enfatizando o processo de desenvolvimento 

das crianças, pois abre um espaço para a fantasia, o riso, a felicidade e a apropriação 

da rotina hospitalar; é um exemplo de ampliação do diagnóstico e da terapêutica com 

a incorporação de intervenções focadas no afetivo, necessidades emocionais e 

culturais da criança e da família, na busca de cuidados não traumáticos. 

Meisel et al. (2009) buscaram determinar o efeito da presença de palhaços na 

angústia das crianças e comportamentos inadequados durante a internação para 

cirurgia. A amostra foi composta por 61 pacientes pediátricos (3-12 anos) submetidos 

a anestesia geral para pequenas cirurgias. Os participantes foram designados para 

dois grupos: experimental e controle. Os resultados sugeriram que os palhaços não 

conseguiam reduzir o nível de sofrimento da criança. No entanto, comportamentos 

desadaptativos pós-operatórios no grupo experimental diminuíram, mas a redução 

não foi estatisticamente significativa.  

Vagnoli, Caprilli e Messeri (2010) relataram em suas pesquisas que um número 

significativo de crianças submetidas à cirurgia experimentava altos níveis de 

ansiedade no período pré-cirúrgico (PPIA). O objetivo do estudo foi investigar qual 

intervenção era mais eficaz na redução da ansiedade pré-operatória. O grupo Clown 

estava significativamente menos ansioso durante a indução de anestesia em 

comparação com o grupo pré-medicação e grupo controle. A intervenção PPIA + 
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palhaço é mais eficaz na redução da ansiedade em crianças no período pré-operatório 

do que o PPIA isolado ou o PPIA + midazolam por via oral. 

Nuttman-Shwartz, Scheyer e Tzioni (2010) tornaram público um artigo que 

examina a importância da integração dos palhaços médicos como uma estratégia de 

intervenção com pacientes ambulatoriais adultos que sofrem de doenças crônicas. O 

estudo baseava-se na análise de conteúdo da documentação do trabalho de dois 

palhaços médicos durante dois anos. O tema dominante envolvia a definição do papel 

do palhaço e incluia perspectivas sobre a sua integração no hospital equipe médica 

multidisciplinar e seu impacto na equipe e nos pacientes e suas famílias. A descoberta 

era discutida à luz do duplo papel do médico assistente social como coordenador e 

como gerente de caso, e o desafio de integrar palhaços médicos no tratamento de 

pacientes adultos. Os mesmos afirmaram que há espaço para exploração adicional 

da contribuição dos palhaços médicos para ajudar e melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes e funcionários do hospital. 

Fernandes e Arriaga (2010) investigaram se a intervenção do palhaço poderia 

reduzir no pré-operatório preocupações e respostas afetivas de crianças submetidas 

a pequenas cirurgias. A ansiedade dos pais também foi testada. Idade da criança, 

hospitalização anterior e temperamento foram testados como preditores das respostas 

da criança durante esse período. Os resultados enfatizaram a relevância do palhaço 

na intervenção e redução de preocupações pré-operatórias e respostas emocionais, 

não apenas em crianças, mas também em seus pais. 

Bertini et al. (2011) avaliaram a função da terapia do humor em uma enfermaria 

hospitalar que hospeda crianças com patologias respiratórias. O principal objetivo 

deste estudo foi investigar possíveis efeitos positivos da presença de um palhaço, 

tanto na evolução clínica da doença em curso, como em algumas parâmetros 

fisiológicos e de dor. Os dados indicam que a presença de palhaços na ala têm um 

possível efeito indutor de saúde. Assim, o humor pode ser visto como uma modalidade 

terapêutica fácil de usar, barata e natural a ser usada dentro de diferentes 

configurações terapêuticas.  

Barkmann et al. (2013) também trouxeram em sua pesquisa como doutores 

palhaços podem ajudar na pediatria pacientes com o estresse de uma hospitalização 

e para contornar o acompanhamento sentimentos de medo, desamparo e tristeza, 

apoiando assim o processo de cura. Buscaram esclarecer as questões estruturais e 

processuais, condições da palhaçaria pediátrica na Alemanha e documentar as 
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avaliações de palhaços hospitalares, pais e funcionários do hospital. A pesquisa online 

mostrou que os palhaços do hospital são bem treinados, motivados e geralmente 

satisfeitos com seu trabalho. Por sua própria estimativa, eles principalmente 

aumentam a moral e promovem a imaginação nos pacientes.  

Wolyniez et al. (2013) relataram o efeito da presença de um palhaço médico 

durante inserção de um cateter intravenoso em visita ao departamento de emergência. 

Os resultados mostraram que os palhaços terapêuticos são úteis para diminuir a dor 

e a ansiedade durante procedimentos dolorosos sendo realizados em crianças no 

pronto-socorro. 

Mansson et al. (2013) examinaram como as crianças no hospital percebiam 

seus encontros com palhaços. Foi conduzido um estudo de entrevista com dez 

crianças e estudo de observação de 12 crianças. O estudo foi conduzido em dois 

hospitais diferentes, que usam palhaços no sul Suécia. Às crianças avaliaram a 

presença dos palhaços como divertidos, o que os ajudou a se sentir mais em casa.  

Messina et al. (2014) avaliaram a eficácia da terapia com palhaços durante a 

internação hospitalar da criança, visando otimizar o tratamento e os cuidados, prevenir 

alterações comportamentais e melhorar a qualidade de vida geral da criança. 

Goldberg et al. (2014) também revelaram que a intervenção de palhaços médicos 

(MC) durante vários procedimentos médicos realizado em crianças têm sido usado 

para aliviar a ansiedade e a dor. Os autores concluíram que os Palhaços médicos 

diminuem significativamente o nível de ansiedade e dor percebida pelas crianças 

submetidas à testes cutâneos. 

Finlay, Baverstock e Lenton (2014) fazem uma revisão da literatura pediátrica 

e revelam estudos que analisam o efeito de intervenções de palhaços em várias 

práticas, procedimentos e condições médicas individuais e os efeitos da palhaçada 

dentro equipes clínicas.  

Dionigi, Sangiorgi e Flangini (2014) investigaram se uma intervenção de médico 

palhaço poderia reduzir ansiedade pré-operatória em crianças hospitalizadas e seus 

pais para pequenas cirurgias. A intervenção do palhaço reduziu significativamente a 

ansiedade pré-operatória das crianças e mostrou melhor ajuste do que as crianças no 

grupo de comparação.  

Agostini et al. (2014) estudaram como a indução da anestesia pediátrica pode 

provocar ansiedade em crianças e pais, da mesma forma, este estudo teve como 

objetivo avaliar a efetividade da intervenção do palhaço na diminuição da ansiedade 
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e estresse maternos na fase pré-operatória. Os resultados mostraram que após a 

separação, apenas no grupo palhaço, a ansiedade do estado materno diminuiu 

significativamente e a tendência à somatização não aumentou. Além disso, após a 

intervenção do palhaço, nas mães das crianças mais velhas reduziu o nível de 

estresse percebido.  

Rindstedt (2014) explorou como às crianças usam fantasia, brincadeira e 

enfrentamento para lidar com doenças crônicas. O objetivo principal foi investigar as 

várias maneiras pelas quais categorias de funcionários (médicos, enfermeiros, 

terapeutas de brincadeiras e palhaços do hospital) e os pais apoiam às crianças no 

enfrentamento. Neste estudo, mostrou-se que os pais socializam o enfrentamento; 

isso às vezes é realizado explicitamente, por exemplo, por meio de treinamento (na 

forma de instruções ou sugestões) e ensino. Mas muitas vezes é alcançado através 

da modelagem ou participação intencional, com a criança observando práticas de 

tratamento dos funcionários.   

Raviv (2014) traz por sua vez que na última década, mais e mais doutores 

palhaços têm trabalhado com adultos e com pacientes com demência como parte de 

uma abordagem holística do cuidado. Juntamente com os cuidados médicos 

tradicionais da equipe do hospital, o palhaço médico trata o lado emocional do 

paciente. Além disso, a palhaçada médica possui características únicas, vantagens 

em trabalhar com pacientes com demência. Vários estudos mostraram que esse 

humor ajuda a melhorar a qualidade de vida de pacientes com demência. O palhaço, 

como a melhor figura cômica, cria interações com os pacientes no humor, que 

capacita, acalma e fortalece o paciente enquanto reforça conexão do paciente com o 

ambiente. A palhaçada médica é uma terapêutica interdisciplinar, e o palhaço médico 

possui um "kit" de múltiplas habilidades (incluindo humor, teatro, música e dança), 

todas com um impacto terapêutico benéfico nos pacientes.  

Mortamet et al. (2015) afirmam que em hospitais infantis, palhaços estão 

envolvidos em unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) ao lado dos pacientes 

mais graves. Este estudo foi o primeiro a abordar o trabalho de palhaços profissionais 

na UTIP. Seu objetivo era descrever essa prática em hospitais franceses. Apesar da 

gravidade das situações encontradas na UTIP, a instabilidade dos pacientes e do 

ambiente técnico, a palhaçoterapia nas UTIP pareceu ser uma prática comum e válida 

na maioria dos hospitais pediátricos franceses. 
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Gruber, Levin e Lichtenberg (2015) relatam o funcionamento de um doutor 

palhaço em um hospital psiquiátrico. Um programa que utiliza técnicas de terapia 

psicodramática de grupo com o palhaço, que serve como moderador, foi desenvolvido. 

Na pesquisa realizada, eles descrevem o caso de um indivíduo diagnosticado com 

esquizofrenia que durante quatro meses e meio de grupo, a terapia liderada pelo 

palhaço médico foi capaz de adotar uma sucessão de surpreendentes papéis. Esse 

processo pode ter contribuído para a remissão do paciente.   

Quintero et al. (2015) procuraram avaliar o impacto da terapia do riso no nível 

de depressão e solidão em um grupo de idosos. Como resultado, observaram uma 

diminuição significativa no nível de depressão, especialmente naqueles com 

depressão inicial estabelecida (p <0,032). Os mais receptivos foram idosos internados 

sozinhos (sem casal), com idade entre 65 e 75 anos anos de idade e pertenciam ao 

nível socioeconômico 2, e não recebiam visitas. Não foram registradas mudanças 

significativas no nível de solidão. Concluiu-se então a  importância da terapia do riso 

na redução do nível de depressão em idosos.  

Meiri et al. (2016) mostram que, a utilização de doutores palhaços para reduzir 

a ansiedade, o estresse e até a dor associada à hospitalização, tornou-se popular. No 

estudo, os autores compararam a utilização da palhaçoterapia, nesse processo, com 

dois grupos: (1) creme anestésico local (EMLA®, Astrazeneca, Londres, Reino Unido) 

aplicado antes do procedimento (controle ativo) e (2) o procedimento realizado sem 

palhaço nem EMLA (grupo controle). Apesar que a redução da dor foi melhor com o 

EMLA, a duração do choro quanto a ansiedade foram menores com um doutor 

palhaço.  

Ofir et al. (2016) discutem sobre o significado da palhaçoterapia médica durante 

exames invasivos em crianças em Departamento de Gastroenterologia e Centro de 

Abusos Sexuais em um hospital em Israel. Na ocasião investigaram o que compõe a 

essência dos doutores palhaços, que habilidades e técnicas são usadas pelos e, se 

seu trabalho contém elementos terapêuticos. O estudo concluiu por sua vez a 

necessidade de incorporar palhaços médicos como parte integrante das equipes 

médicas que realizam procedimentos invasivos e incluir palhaços em todas as etapas 

da visita ao hospital até quando às crianças são submetidas a exames. 

Liguori et al. (2016) testaram a eficácia do Clickamico, um aplicativo que mostra 

doutores palhaços fazendo um tour cômico e informativo da sala de cirurgia, para 

reduzir ansiedade pré-operatória em crianças.  O aplicativo foi eficaz na redução da 
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ansiedade pré-operatória em crianças italianas internadas em uma pediatria do 

Sistema Nacional de Saúde da Itália e pode substituir as intervenções fornecidas pela 

equipe, permitindo possíveis reduções de custos hospitalares. 

Tener et al. (2016) examinaram a experiência subjetiva de crianças submetidas 

a um exame invasivo no hospital quando acompanhado por um palhaço médico. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas em profundidade com nove dessas 

crianças e nove dos pais acompanhantes. A análise das entrevistas indicou que a 

intervenção dos palhaços mudou positivamente as percepções das crianças quanto 

ao hospital. Doutores palhaços, assim parecem ser uma fonte central, significativa e 

terapêutica para crianças submetidos a exames invasivos no hospital, bem como para 

seus pais.  

Sridharan e Sivaramakrishnan (2016) realizaram uma compilação sistemática 

das evidências existentes sobre o quadro clínico utilidade dos palhaços hospitalares 

na população pediátrica. Os resultados inferem que palhaços hospitalares reduzem a 

ansiedade entre as crianças antes de sofrerem hospitalização ou procedimentos 

invasivos. 

Dionigi e Gremigni (2016) testaram se uma intervenção combinada de 

arteterapia e visitas de palhaços poderiam aumentar a eficácia da medicação oral na 

redução da ansiedade das crianças e na separação dos pais antes da indução da 

anestesia. Como resultados, foi verificado que as crianças do grupo intervenção 

apresentaram uma redução significativa (p <0,01) nos escores da Escala de 

Ansiedade Pré-operatória Modificada de Yale e na separação dos pais em 

comparação ao grupo controle. Além disso, a maioria dos pais e enfermeiros avaliou 

a intervenção como eficaz para reduzir a ansiedade das crianças. 

Rimon et al. (2016) investigaram se intervenções médicas assistidas por 

palhaços para reduzir o sofrimento da criança durante a punção venosa afetam os 

níveis de cortisol. Como resultado, essa pesquisa trouxe cinquenta e três crianças de 

2-15 anos que foram aleatoriamente designadas para o estudo. Grupo (com palhaço 

médico, n = 29) ou grupo controle (sem palhaço médico, n = 24). Os escores 

combinados de dor do grupo de estudo e grupo controle foram de 2,2 e 7,5 

respectivamente (P <0,001). Não foi encontrada diferença nos níveis médios de 

cortisol entre o grupo de estudo e o grupo controle em todas as idades (16,4 µg / dl 

vs. 18,3 µg / dl, P = 0,65). Obteve-se como resultado neste estudo piloto, que os 

palhaços médicos reduziram o sofrimento de punção venosa em crianças.  
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Felluga et al. (2016) tiveram como objetivo do estudo investigar se a presença 

de doutores palhaços durante procedimentos dolorosos no departamento de 

emergência (DE) afetam a ansiedade das crianças e a percepção de dor. Os níveis 

de ansiedade das crianças, no grupo de tratamento, foram significativamente menores 

do que os comparado com o grupo controle, enquanto os níveis de dor das crianças 

não mudaram. A presença de palhaços no DE, antes e depois, durante procedimentos 

dolorosos foi eficaz na redução da ansiedade das crianças.   

Dionigi (2017) verificou que palhaços em situação clínica são eficazes na 

redução de experiências das crianças com esses efeitos durante a hospitalização e 

antes dos procedimentos. Este artigo fornece uma visão geral da palhaçoterapia na 

área da saúde, onde analisa os principais estudos realizados com crianças 

hospitalizadas, discutindo evidências de que as intervenções dos palhaços diminuem 

a dor e o sofrimento dos pacientes pediátricos.  

Meiri et al. (2017) mostram que os palhaços médicos (MC) se tornaram parte 

integrante da equipe pediátrica de enfermarias de hospital. Embora vários estudos 

tenham demonstrado os enormes benefícios do MC, quase não existem dados sobre 

o medo de palhaços, um fenômeno conhecido que significa um medo irracional de 

palhaços. No presente estudo, procuraram examinar a prevalência de medo de 

palhaços nas enfermarias de pediatria e caracterizar às crianças afetadas. Não foram 

encontradas associações entre medo de palhaços e diagnóstico específico, febre, 

aparência clínica, religião.  

Venrooij e Barnhoorn (2017) investigaram a posição atual dos palhaços 

hospitalares da perspectiva de pediatras e residentes em pediatria. Um total de 14 

participantes pediatras e residentes em pediatria participaram de duas sessões de 

grupos focais. Em geral, os médicos relataram resultados positivos em experiências 

relacionadas a interação entre palhaços hospitalares e pediatras pacientes na 

enfermaria. Os médicos estavam mais interessados em pesquisas sobre a percepção 

das crianças frente aos palhaços hospitalares do que em pesquisas sobre a eficácia 

clínica da palhaçoterapia. Nenhuma colaboração direta entre médicos e palhaços 

hospitalares foi reportado. Concluiu-se no geral, que pediatras e residentes em 

pediatria consideraram o impacto positivo em pacientes pediátricos como o aspecto 

mais importante da visitas de palhaços hospitalares, em vez da eficácia clínica da 

palhaçoterapia hospitalar.   
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Mortamet et al. (2017) contam sua experiência com palhaços treinados 

profissionalmente, tanto na França e no Canadá, o objetivo do estudo consistiu em 

oferecer um modelo para a palhaçoterapia em hospitais e sugerir padrões de prática 

para a implementação da palhaçoterapia em UTIP. Neste trabalho, fornecemos uma 

estrutura para a implementação do palhaçoterapia em cuidados na UTIP, para superar 

os desafios relacionados aos complexos ambientes, a doença crítica do paciente e os 

altos níveis de estresse dos pais. Independentemente das especificidades da UTIP, a 

experiência sugere que a atividade profissional de palhaço é viável, segura e pode 

oferecer vários benefícios para criança, seus pais e funcionários do hospital. Devido 

à especificidade de desafios da UTIP, os palhaços devem ser educados e preparados 

para trabalhar neste ambiente altamente especializado.  

Meiri et al. (2017)  revelam que a distração por palhaços médicos pode criar as 

condições ideais para um bom exame físico.  Em seu estudo concluem que a 

integração de um palhaço médico no exame físico melhora a experiência geral da 

criança e dos cuidadores e ajuda o pediatra a realizar um exame físico completo. 

Mortamet et al. (2017) tiveram como objetivo relatar a satisfação da família em 

relação à presença de palhaços na unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIP). 

Como conclusão a pesquisa mostrou que a palhaçoterapia médica na UTIP é bem 

aceita pelos pais, independentemente da gravidade da condição do filho. Este estudo 

apoia a adoção da palhaçoterapia médica nas UTIP como atendimento centrado no 

paciente e na família. 

Scheel et al. (2017) mostram que estadias hospitalares e intervenções médicas 

são acompanhadas de preocupações e ansiedade em crianças e pais. Estudos 

recentes mostram que palhaços hospitalares podem reduzir a ansiedade e melhorar 

o bem-estar. No entanto, até agora os estudos se baseiam apenas em medidas 

subjetivas e palhaços geralmente não são integrados na rotina médica. Os autores 

afirmam que, com este estudo piloto, os mesmos pretenderam fornecer informações 

psicológicas e fisiológicas assim como a evidência de efeitos positivos das 

intervenções dos palhaços em crianças hospitalizadas. Obteve-se como resultados 

que as crianças do grupo intervenção apresentaram menores índices de ansiedade e 

maior concentração de ocitocina em T2 em comparação com T1; o grupo controle não 

mostrou alterar. Os pais avaliaram o bem-estar de seus filhos mais alto enquanto em 

contato com o palhaço e estavam mais dispostos a recomendar o hospital. A equipe 

julgou os palhaços úteis para os paciente, também a discussão Psicológica 



45 

 

consistente e resultados fisiológicos sugerem o impacto positivo da intervenção de um 

palhaço nas crianças hospitalizadas. 

Ilan et al. (2018) revelaram que Palhaços médicos têm um papel importante em 

ajudar os pacientes a lidar com sua dor e angústia. Isto é especialmente verdade na 

população pediátrica. No entanto,  a atividade em uma área de desastre é inédita. 

Após o terremoto no Nepal em 2015, o hospital de campanha israelense criado em 

Kathmandu, no Nepal, foi acompanhado por cinco palhaços médicos voluntários. Eles 

eram ativos em todas as partes do hospital de campanha. Após a atividade do hospital, 

um questionário on-line foi enviado ao campo de membros do hospital para avaliar o 

impacto da palhaçoterapia médica no hospital em desempenho geral e individual de 

seus membros.  

Lopes-Júnior et al. (2018) objetivaram examinar a viabilidade do teste 

longitudinal de parâmetros psicofisiológicos do estresse e fadiga em pacientes 

pediátricos com osteossarcoma hospitalizados para quimioterapia submetido à 

intervenção do palhaço; e investigar se as mudanças nos níveis dos biomarcadores 

estariam associados ao estresse psicológico e aos níveis de fadiga nesses pacientes 

após a intervenção do palhaço. A intervenção do palhaço merece mais estudos como 

forma de reduzir o estresse e a fadiga, pois as medidas de estresse e as citocinas são 

possíveis com base neste trabalho. 

Capua, Kama e Rimon (2018) procuraram determinar a disponibilidade de 

práticas de controle da dor e da ansiedade em todos os departamentos de emergência 

israelenses que aceitam crianças. No geral, os departamentos de emergência de 

Israel têm acesso semelhante a estratégias farmacológicas e não farmacológicas de 

gerenciamento de dor e ansiedade em crianças, mas ainda existem lacunas, 

especialmente quando nem todos os médicos assistentes são treinados para trabalhar 

em emergência pediátrica. Assim, os autores sugerem que pediatria certificada e 

médicos de medicina de emergência devem aconselhar todos os departamentos de 

emergência que aceitam crianças para promover o uso dos vários métodos de 

redução da dor e ansiedade. 

Yildirim et al. (2019) trazem em sua pesquisa sobre a lesão pediátrica por 

queimadura como sendo uma experiência traumática que afeta a criança tanto 

fisicamente como psicologicamente. Após a lesão por queimadura, trocas repetidas 

de curativos são um dos principais problemas e para gerenciar o nível do sofrimento 

causado por esse procedimento, várias estratégias de distração estão sendo usadas. 
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Entretanto, o efeito do palhaço do hospital durante a troca de curativos entre crianças 

não foi estudado antes. Como resultados, verificaram que as crianças do grupo 

intervenção (com presença dos palhaços) apresentaram melhor adesão à queimadura 

e troca de roupa, em outras palavras, choravam e / ou gritavam menos, eram mais 

ativos, tinham melhor humor, melhor comunicação e interação com os 

acompanhantes e enfermeiras. Além disso, crianças mais velhas, no  grupo 

experimental, apresentaram melhor adesão à troca de curativo por queimadura. 

Antonelli et al. (2019) investigaram a eficácia de três intervenções não 

farmacológicas diferentes (palhaços, cães e músicos) para reduzir a dor e analisar a 

percepção de efeitos positivos e negativos após a presença dessas atividades em 

uma unidade de observação de curta duração (SSOU). Não surgiram diferenças entre 

os grupos; de fato, as três intervenções têm uma influência semelhante de uma 

maneira diferente sobre o bem-estar da criança. A presença de diferentes 

intervenções não farmacológicas (palhaços, cães e músicos) pareciam ter um efeito 

positivo em crianças, mas não influenciaram a dor autorreferida. 

 Catapan, Oliveira e Rotta (2019) buscaram compreender e analisar a produção 

nacional e internacional do conhecimento científico sobre esta prática que desafia o 

modelo hegemônico de cuidado e potencialmente contribui na recuperação da saúde. 

Foi realizada uma revisão de literatura utilizando análise de conteúdo temática que 

analisou 18 publicações. A literatura analisada aponta que a palhaçoterapia provoca 

diminuição significativa da ansiedade pré-operatória em crianças, comparativamente 

maior do que a obtida com o uso de um fármaco indutor de anestesia. A maior parte 

dos estudos investigou o uso da palhaçoterapia na adaptação a hospitalização, 

auxiliando na atribuição de novos significados. Apesar da baixa representatividade do 

tema no campo científico e mesmo não sendo amplamente aceita como prática de 

saúde, os resultados encontrados sugerem benefícios na utilização da palhaçoterapia 

em ambiente hospitalar. 

Os mesmos autores (2019) inferem que a palhaçoterapia tem boa 

aceitabilidade, mas demonstram que ainda há resistência por parte dos profissionais 

de saúde em sua adoção. Ainda, verificaram que em sua maioria, os pacientes destas 

intervenções sejam crianças, esta prática também é realizada para pacientes adultos 

e idosos em diversas instituições hospitalares, o que demanda investigações futuras. 

A mesma constatação feita pelos autores pode ser visualizada neste levantamento 
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que foi procedido, explicando assim, a importância de conduzir estudos que envolvam 

pacientes que não sejam somente crianças. 
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2 O PROGRAMA RIR É O MELHOR REMÉDIO  

 

Neste capítulo, objetivando apresentar o programa Rir é o Melhor Remédio 

para sua posterior avaliação, inicialmente são apresentadas as definições 

metodológicas para o processo de seleção desse caso, informações sobre a coleta 

de dados e análise dos resultados. Em seguida, este capítulo apresenta 

detalhadamente a história do Programa Rir é o melhor Remédio.  

 

2.1 DEFINIÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Este estudo utiliza como estratégia de pesquisa o estudo de caso. Esta 

estratégia foi escolhida porque o caso em análise corresponde há um fenômeno social 

complexo (YIN, 2001). Para o mesmo autor, existem três situações nas quais deve-se 

aplicar o estudo de caso: (1) caso em pauta é crítico para testar uma hipótese ou teoria 

previamente explicitada; (2) O caso é extremo ou único; e (3) caso revelador, que 

ocorre quando o pesquisador tem acesso a uma situação ou fenômeno até então 

pouco acessível à investigação científica – sendo esta última a situação desta 

pesquisa.  

Em relação aos objetivos específicos deste estudo, se caracteriza como uma 

pesquisa descritiva. Para Gil (2008) as pesquisas descritivas têm como objetivo 

principal a descrição de um grupo, população ou fenômeno, ou então, o simples 

estabelecimento de relação entre as variáveis. Esse tipo de pesquisa, utiliza-se de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionário e observação 

sistemática.  

 

2.1.1 Técnicas de coleta de dados  

 

A coleta de evidências para esta pesquisa ocorreu em dois momentos. No 

primeiro momento, para a descrição do Programa Rir é o Melhor Remédio, foi 

conduzido um levantamento documental. Para Gil (2008) a pesquisa documental é 

similar a pesquisa bibliográfica. A diferença está na natureza das fontes, pois esta 

forma vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que 

ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Assim, para o 



49 

 

desenvolvimento desse capítulo, utilizou-se documentos de arquivos pessoais, 

documentos do hospital, publicações de revistas sobre o programa, entre outras 

fontes.  

 

2.1.2 Seleção da unidade de análise  

 

O cenário de estudo foi o Hospital Maicé, localizado no município de Caçador, 

Estado de Santa Catarina. Trata-se de um hospital público e geral que realiza 

atividades de ensino (Estágios), sendo referência no sistema municipal e estadual de 

Saúde, atendendo não só o próprio município, mas também vizinhos como Fraiburgo, 

Lebon Régis, Calmon, Matos Costas, Macieira, Arroio Trinta, Videira entre outros. O 

hospital também é campo de ensino para os cursos de Técnico Enfermagem, 

Enfermagem, Radiologia, Psicologia e Assistente Social. 

O Hospital possui emergência, enfermarias, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

e atualmente conta com o Setor de Hemodinâmica, onde realiza procedimentos 

cardiológicos e neurológicos em diversos quadros clínicos. No dia 10 de dezembro de 

2019, possuía um quadro de 401 funcionários, conforme apresentado no quadro 3. 

 

Quadro 3 Setores e Quantidades de funcionários do Hospital Maicé 

SETORES E QUANTIDADE DE COLABORADORES 

Dep. Pessoal. – 3 
Financeira – 4 
Farmácia – 20 

Administração – 2 
Processamento de roupa – 17 

Nutrição – 26 
Higienização – 25 
Manutenção – 4 

Central Térmicas – 1 
Centro de Materiais – 10 

Agencia Transfusional – 3 
Pronto Socorro – 25 
Centro Cirúrgico – 19 
Clínica Médica – 45 

Laboratório – 12 
Radiodiagnóstico – 14 

Hemodinâmica – 9 
Eletroencefalograma – 1 

Ambulatório – 4 
Nir – Enfermeira 2 

Centro Obstetrícia – 21 
Transporte – 1 

Tomografia – 3 
Mamografia – 3 

Ultrassonografia 1 
Hemodinâmica – 9 

Eletroencefalograma – 1 
Ambulatório – 4 

Segurança de trabalho – 2 
Recursos Humanos 2 
U.T.I São Rafael – 30 
U.T.I São Miguel – 35 

Psicologia – 2 
Téc. Informação – 3 

Ass. Social – 2 
Recepção Interna – 8 

Educação Permanente – 1 
Pediatria 5 

Almoxarifado – 2 
Recepção Internação Pronto Atendimento – 08 

CCIH – 2 
Faturamento – 10 

 
 

 

Fonte: Hospital Maicé (2019) 
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Destes setores e funcionários, tem-se em cada uma das especialidades, o 

seguinte número de funcionários:  

 Enfermeiro: 32 

 Farmacêutico: 4 

 Assistente Social: 2 

 Técnico de Enfermagem: 120 

 Assistente Administrativo Júnior: 3 

 Assistente Administrativo Sênior: 11 

 Auxiliar de Manutenção: 4 

 Auxiliar de Enfermagem: 41 

 Auxiliar de Farmácia: 14 

 Bioquímico: 2 

 Fisioterapeuta: 7 

 Motorista: 1 

 Nutricionista: 1 

 Recepcionista: 10 

 Serviços Gerais: 66 

 Técnico em Radiologia: 14 

 Biomédico: 2 

 Jovem Aprendiz: 7 

 Porteiro: 4 

 Assistente Contábil: 1 

 Psicologia: 2 

 Técnico em Tecnologia da Informação:  2 

 Engenheiro de Segurança do Trabalho: 1 

 Maqueira: 1 

 Analista de Recursos Humanos: 1 

 Perfusionista: 1 

 Coordenador de Enfermagem: 08 

 Auxiliar de Cobrança: 01 

 Auxiliar de Faturamento: 08 

 Auxiliar de Contabilidade: 01 

Educação Continuada: 01 
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2.2 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA RIR É O MELHOR REMÉDIO 

 

Esta seção se destina a apresentar o Programa Rir é o Melhor Remédio, 

trabalho realizado dentro do Hospital Maicé, localizado no Município de Caçador-SC. 

O objetivo do Programa consiste em minimizar os impactos causados pelas demandas 

e pelo ambiente de trabalho dos colaboradores e consequente impacto nos pacientes 

e seus familiares, bem como tornar essa uma ferramenta no cuidado, sendo uma 

ponte para humanização. O programa existe desde 2015 e são realizadas visitas 

regulares com dois Palhaços profissionais, Dr. Pró Seco Salvador e Dra. Tialegra 

Esperança.  

O Hospital Maicé, há mais de 40 anos, vem prestando serviços à comunidade 

caçadorense e região. Mantido pela Congregação Santos Anjos, nome civil 

associação Franco Brasileira que desenvolve suas atividades na França e no Brasil 

atuando nas áreas de Educação, Saúde, assistência Social e Formação Religiosa, 

fundamentada na Missão de SERVIR E AMAR, tendo como carisma “A PRESENÇA 

DE DEUS NO SERVIÇO À VIDA, POR AMOR”.  É considerado um hospital geral, 

inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES sob número 

2301830, atualmente com capacidade instalada de 135 leitos e 20 leitos 

complementares na Unidade de Terapia Intensiva. Além de contar com mais de 400 

colaboradores. O nome “Maicé” é originário do Tupi Guarani e significa “FAZER 

AMIGOS - AMIZADE”, o hospital nasceu do desejo e necessidade de ampliar a oferta 

de serviços de Saúde para a Comunidade local e Região. 

A inauguração do Hospital se deu no dia 21 de fevereiro de 1979, e desde 

então, está disponibilizando sua estrutura física e funcional para atendimento na área 

da saúde, assumindo a promoção do desenvolvimento social como um todo, com base 

nas características particulares da região e do contexto socioeconômico no qual se 

insere.  

Com o intuito de tornar os processos de atendimento mais humanizados, além 

das melhorias físicas e estruturais, desde 2015, entre as ações implantadas destaca-

se o trabalho com os Doutores Palhaços do programa Rir é o Melhor Remédio que 

consiste na visita semanal da dupla de Palhaços Dr. Pró Seco Salvador e Dra. Tialegra 

Esperança, que percorrem por todos os setores do hospital, interagindo por meio do 

humor com todos os funcionários, pacientes e familiares.  
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A história do Programa Rir é o Melhor Remédio iniciou-se em 2014, quando a 

empresa Temasa Industria de Móveis Ltda, que fica localizada também em Caçador -

SC, realizou a contratação da dupla de atores para realizarem uma campanha dentro 

da mesma, utilizando-se da linguagem do palhaço para interagir com os funcionários 

no intuito de aliviar as tensões causadas pelas rotinas de trabalho, bem como auxiliar 

na implantação do programa “5 S”.  

Nesta primeira ação, os palhaços foram intitulados como Inspetores da 

Qualidade. De setor em Setor os Palhaços interagiam com os funcionários criando em 

meio aos seus afazeres um clima descontraído, era muito comum os mesmos 

adquirem os registros que eram feitos para levarem para casa e mostrar aos filhos e 

familiares, em pouco tempo os palhaços criaram vínculos maiores participando não 

somente das rotinas de trabalho, mas em ações e confraternizações realizadas até 

mesmo fora da empresa. 

 Os donos da referida empresa, percebendo a eficácia do trabalho e na ocasião 

também fazendo parte do Conselho consultivo do Hospital Maicé, resolveram então 

apresentá-los para a Instituição que era coordenada pelas Irmãs da Congregação 

Santos Anjos. Entendendo que o trabalho era artístico e não voluntário, embora as 

portas do Hospital estavam abertas para receber o projeto, era importante que 

encontrassem um modo de conseguirem patrocinadores para de fato implantar o 

projeto dentro do Hospital. 

Infere-se que, um ponto que na época poderia ser um ponto desfavorável para 

o programa era a possível não aceitação dele por parte dos funcionários e 

principalmente equipe Médica. Sendo assim, nesse período em que se organizava a 

viabilidade financeira, foram realizados encontros e reuniões com os atores/palhaços, 

conselho consultivo, gestores, funcionários e parte da equipe médica para poder 

explicar e sanar possíveis dúvidas que pudessem existir acerca do funcionamento do 

mesmo. 

Depois de alguns ajustes, o programa foi aprovado e mantido financeiramente 

em um primeiro momento por algumas mulheres intituladas carinhosamente como 

“Madrinhas”. Essas mulheres eram empresárias no município e já realizavam um 

trabalho de bem feitorias no Hospital. Entendendo que o trabalho de bem feitorias não 

deveria ser apenas físico no sentido estrutural, obras, reformas, mas também de 

cuidado com o outro, com as pessoas que ali trabalhavam e as que vinham para 
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usufruir deste local, como era o caso dos pacientes e familiares que os 

acompanhavam.  

 

 

 

Em agosto de 2015 deu-se início ao programa batizado na época como “Rir é 

o melhor remédio”. O mesmo deveria acontecer da seguinte forma: Os Drs. Palhaços 

- Dr. Pró Seco Salvador e a Dra. Tialegra Esperança - deveriam passar de leito em 

leito para interagir com os pacientes internados, acompanhantes e familiares, logo de 

cara entendeu-se que o trabalho não poderia ficar somente nisso, pois os funcionários 

começaram a reclamar que também gostariam da visita dos palhaços em seus 

setores. 

 

 

Figura 1 – Início do Programa “Rir é o melhor remédio” com suas Madrinhas. 

Figura 2 - Registro dos Funcionários do Hospital Maicé junto aos Drs. Palhaços 
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As Visitas dos Doutores Palhaços eram regulares no hospital Maicé, as 

mesmas aconteciam duas vezes por semana com duração de três horas e trinta 

minutos cada, totalizando cerca de sete horas semanais. Os horários procuravam se 

intercalar entre os turnos para que o máximo de colaboradores e não só os pacientes 

internados pudessem receber a visita dos Drs. Palhaços.  

As idas até o hospital para realização do projeto aconteciam nas Terças-feiras 

(08h00 às 11h30), e quintas feiras (13h30 às 17h00 ou 16h30 às 20h00). A preparação 

para o trabalho iniciava-se entre maquiagem e trajeto até o local, pelo menos duas 

horas antes de cada início, viisto que os artistas que executavam o projeto moravam 

na cidade vizinha (Videira -SC), cerca de 45 km de onde se localiza o hospital Maicé 

(Caçador/SC).  

Durante o trajeto Videira x Caçador, os artistas aproveitavam para relembrar o 

que já tinham treinado como músicas, brincadeiras e gags (gags são "piadas" físicas 

ou atitudes engraçadas que um palhaço pode realizar durante uma cena) (ROIS, 

2013). 

Assim como o retorno da viagem até suas residências servia também para que 

pudessem fazer uma reflexão das ações vivenciadas naquele dia e futuras ações que 

precisariam ser desenvolvidas. Eram de extrema importância essas reflexões, pois 

serviam para que ambos pudessem compreender e avaliar o que havia sido preparado 

e funcionado, como o que tinha sido preparado e não funcionado ou que precisaria de 

algum ajuste caso fosse tentado repetir a ação em outra ocasião. Da mesma forma, 

para aproveitar situações que pudessem ter surgido na hora dos improvisos e que 

poderiam ser aproveitadas para desenvolver novas ações. Era desta forma que a 

cumplicidade entre os intérpretes e o trabalho em si foram ganhando mais 

proximidade, consistência e dinamismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Registro das Viagens dos atores 
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Fonte: registro pessoal  

 

 Quando os artistas entravam no hospital, o faziam pela entrada principal e 

obrigatoriamente passavam pela recepção onde já de cara encontravam algumas 

pessoas que eram abordadas pelos Doutores Palhaços. Geralmente nessa ocasião, 

para gerar uma graça, os dois entravam discutindo porque estavam atrasados e o 

hospital já estava cheio, então eles diziam aos que se encontravam na recepção que 

ficassem despreocupados pois com a chegada deles tudo iria fluir, ou não! Dizendo 

isso e já percebendo uma pequena interação entre os presentes, ambos se 

direcionavam ao microfone para anunciar a todos do hospital (é comum terem caixas 

de som nos andares e setores para as chamadas de profissionais ou recados) que os 

mesmos já se encontravam no local e passariam a visitar os setores e leitos e mais, 

que todos se vestissem porque eles não queriam pegar ninguém desprevenido. 

Junto as brincadeiras ditas no microfone, ambos aproveitavam para dar um 

bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estivessem presentes e principalmente 

aos funcionários, pois como eles diziam, nossos colegas de trabalho. 

 

Figura 4 - Registro da entrada no hospital 

 

 

Dados os recados iniciais, os Drs. Palhaços já pegavam as orientações e 

informações como: Quantas pessoas encontravam-se internados naquele dia, se 

havia alguma restrição ou até alguma recomendação médica de alguma visita 

prioritária.  



56 

 

Uma vez que o trabalho havia iniciado, o corpo clínico, principalmente médicos, 

começaram a solicitar visitas específicas a determinados pacientes, haviam recados 

como: “Dr. X pediu para que Eu avisasse-os para passar no leito “Y” pois o Paciente 

“W” está muito deprimido”, a “Dra. “M” pediu para que os Drs. não deixem de visitar o 

Paciente “P” do Leito “R” que está se recusando a comer”, “Drs Palhaços por favor 

passar no leito “T” por que prometi que vocês iriam passar lá! Ass: Dr. “U”.  

Anotadas tais recomendações e informações, dava-se início aos trabalhos, se 

dirigindo a recepção da Emergência onde encontrava-se um número geralmente 

grande de pessoas que aguardavam para realização de consultas ou exames. Neste 

local, a interação e brincadeiras funcionavam de modo diferente, pois ali os mesmos 

não estavam sob limitações de soro, sonda, ou algum tipo de aparelho que pudesse 

ser limitante. Sempre que possível os Drs. Palhaços ensinavam alguma música ou 

criavam um coral onde dependia da participação dos presentes. Era muito comum 

iniciar de forma tímida e ir ganhando espaço e confiança de todos, quando porventura 

algum enfermeiro, médico, estagiário ou bombeiros passavam pelo local, 

imediatamente eram inseridos no jogo pelos intérpretes que aproveitavam para 

aproximar o funcionário com paciente. 

 

 

 

Figura 5 – Registros na Recepção da Emergência 
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O local era propício para interagir com as recepcionistas e aproveitar para 

brincar com os pacientes que chegavam e precisavam fazer seus cadastros. 

 

 

Uma passagem interessante, ocorreu quando em certa ocasião um paciente 

aguardava já há um bom tempo para troca de curativos, os Drs. Palhaços perceberam 

a angústia e certa preocupação do mesmo. Imediatamente iniciaram uma 

aproximação, estabeleceram um contato visual e percebendo que o paciente havia 

concedido, sentaram com ele e começaram a reclamar, pois também já fazia mais de 

uma hora que tinham pedido uma pizza de Mussarela e até agora ninguém havia 

entregado, eles estavam revoltados, então combinaram junto ao paciente que o 

primeiro garçom que passasse por lá eles iriam cancelar o pedido pois não admitiam 

tamanho descaso. A brincadeira havia funcionado e o paciente antes ansioso entrou 

no jogo, sorriu, e ali passaram mais um tempo até que ele fosse chamado. 

 

 

Figura 6 - Registros no cadastro dos pacientes e Recepcionistas 

Figura 7- Registros de interação com paciente em espera 
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Figura 9 - Registro com o paciente 

Na recepção também ficava um mural onde os Drs. Palhaços da Alegria 

deixavam seus recados, assim como datas e os horários que estariam presentes no 

Hospital e também, era neste lugar que ficavam algumas fotos do projeto, que 

poderiam ser retiradas pelas pessoas que se reconhecem nelas, disponibilizando 

assim para os pacientes quando recebiam alta levar do Hospital uma recordação da 

visita. Cabe inferir que esses registros só aconteciam com a permissão dos internados 

ou quem aparecesse na foto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: registro pessoal  

 

Foi na recepção também que os Drs. Palhaços reencontraram um paciente 

quase dois anos depois de sua internação, o mesmo precisou ser internado diversas 

vezes e por isso acabou criando um vínculo afetivo, pois quando recebia a visita dos 

Drs. passavam um bom tempo contando histórias e fazendo planos, ele dizia que 

queria ser mecânico e certa vez fez questão de deixar um bilhete para os palhaços.  

 

 

Figura 8 - Registros deixados na recepção do hospital 
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Passado o setor de recepção e demais departamentos do térreo, como 

laboratório, administrativo, radiografias, sala de curativos e retidas de gesso, os Drs. 

Palhaços davam início pelo último andar (5º) onde ficava a UTI (Unidade de Terapia 

Intensiva), e seguiam para os demais. Na UTI os cuidados ainda eram redobrados, a 

intervenção era liberada, mas era preciso usar luvas, aventais entre outros 

equipamentos de proteção. Nem todos os pacientes conseguiam interagir, pois muitas 

vezes estavam entubados ou dormindo, mesmo assim os Drs. conversavam, 

cantavam baixinho ou até faziam uso de caixinha de música entendendo que eram 

capazes de ouvir. Na ocasião aproveitava-se para interagir com os funcionários 

criando pequenos espaços para uma brincadeira, uma foto para um pequeno alívio, 

já que aquele era um ambiente de muita delicadeza, tensão e muita demanda.  
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Dentre os pacientes atendidos, duas categorias pareciam se divertir um pouco 

mais do que os demais, embora seria muito difícil deixar de fazer algum tipo de visita 

independente de quem seria abordado. Idosos e Crianças pareciam querer ir embora 

junto com os Drs. Palhaços quando eles se despediam. Os registros e imagens que 

foram possíveis fazer em uma das visitas revelam um pouco dessa interação.  

Certa ocasião um Senhor quis avisar a Dra. Tialegra que estava munida de seu 

instrumento Musical (Okulele) que ele também sabia tocar, o filho que estava junto 

piscou para os Drs. Palhaços dando a entender que ele não sabia disso, mesmo assim 

a Dra. Tialegra Esperança entregou para ele que imediatamente começou a soar as 

cordas com certa dificuldade. O Dr. Pró Seco Salvador, vendo aquilo, logo começou 

a cantar uma música do seu repertório básico (Marcha Soldado), e ali mesmo os três 

fizeram o seu pocket Show, o filho ficou emocionado! 

 

 

Figura 10 - Registro com Funcionários e pacientes de UTI 
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Figura 11 - Registros no atendimento de idosos 

 

 

A relação com as crianças era sempre um processo minucioso, pois as figura 

dos palhaços para muitos era algo assustador, os Drs. Palhaços sempre chegam de 

leve como pode-se dizer, como nos demais leitos sempre se batia e pedia autorização 

para entrar, no caso da pediatria o consentimento é primeiramente feito pelos pais que 

geralmente são os que estão como acompanhantes.  

Dentre os diversos momentos vivenciados ao longo dos 4 anos, um em 

especial sempre chamou atenção. Era o caso de uma criança que não estava mais 

interagindo com as enfermeiras, e muito deprimida, quando chegaram no quarto 

avistaram que havia um urso de pelúcia nas costas da criança, provavelmente os pais 

devem ter dado na intenção de animá-la, mas ele estava lá sem vida! Foi então que 

Dr. Salvador ficou preocupado, pois ele poderia atacar aquela menina, mas ela não 

precisava se preocupar, pois ele tinha sido treinado na Selva e sabia como se 

defender de ataques de urso, cuidadosamente ele foi até atrás da cama onde estava 

a menina e apanhou o Urso, que o atacou derrubando ele em cima de uma poltrona 

que estava por lá. Dra. Tialegra vendo aquela cena perigosíssima entrou em cena 

para salvar o Dr. Pró-Seco! Sempre de olho para perceber as reações da menina, os 

Palhaços foram aos poucos despertando o interesse da pequena em ficar observando 

o que eles estavam fazendo e esboçando pequenos sorrisos. Quando os Drs. saíram 

do quarto, o clima já estava diferente, a menina que antes não queria falar com 
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ninguém, agora queria as enfermeiras para contar o que tinha acontecido no quarto 

dela. 

 

 

Figura 12 - Registro de atendimento infantil 

 

 

Houve uma vez que os Drs. Palhaços passaram um bom tempo na pediatria, 

coisa que não era tão comum, pois, felizmente o número de crianças internadas era 

sempre muito baixo, mas nesse dia em especial havia mais crianças do que era de 

costume.  

Um garoto chamou muito atenção, pois não estava junto aos demais na 

antessala onde havia alguns brinquedos e jogos, e sim num banco como se estive 

evitando os demais. Os Drs. percebendo que ele estava ficando isolado simularam 

uma ligação, conversando entre eles dizendo que estava tudo sob controle, embora 
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estivesse um pouco triste porque tinha um menino muito lindo que não estava 

querendo brincar e isso deixaria eles muito arrasados. Percebendo que o menino já 

tinha notado que eles estavam se referindo a ele Dr. Pró Seco foi dizendo que seria 

muito importante falarem com ele pessoalmente.  

Nessas alturas o menino já estava achando aquilo engraçado e pediu para falar 

com a pessoa do outro lado da linha, incrível como ela havia entrado no jogo e 

manteve a conversa como se de fato alguém do outro lado falasse com ele. 

 

Figura 13 - Registro da Interação com a criança isolada 

 

 

Outro fato interessante eram os momentos em que os Drs. Palhaços tentavam 

reproduzir a mesma situação em que a criança se encontrava para que eles pudessem 

se reconhecer. Uma enfermeira sabendo que os Drs. estavam no hospital procurou 

os mesmos e contou que seu sobrinho tinha tido uma queda e estava esperando para 

realizar exames, que estava com muito medo e chorava por estar com sua cabeça 

enfaixada. Imediatamente os Drs. pediram se ela conseguia arrumar algumas faixas 

e esparadrapo, e que os avisassem quando seria o exame dele para que eles 

pudessem ir buscá-lo e levá-lo até a sala de exames, e assim aconteceu. 
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Figura 14 - Registro do momento onde os palhaços buscam a criança do exame 

 

 

Além dos pacientes, os Drs. Palhaços sempre buscaram atender também os 

funcionários, pois sempre entenderam que eles dependeriam muito da aceitação dos 

mesmos para poderem executar seus trabalhos. Uma forma carinhosa que os Drs. 

encontravam era sempre que algum funcionário estivesse de aniversário e coincidisse 

a visita dos Drs. Palhaços, eles faziam questão de fazer uma homenagem e 

comemoração junto ao aniversariante. 

 

Figura 15 - Registro dos Palhaços celebrando com os funcionários aniversariantes 

 



65 

 

Com o tempo os funcionários foram ficando cada vez mais atuantes junto aos 

Drs. Palhaços, participando e provocando os mesmos em diversas situações. Ainda 

pensando nessa proximidade com os funcionários, os Drs. participavam de 

treinamentos, Sipat’s (Semana interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), 

Celebração de Final de ano, doações e evento que o Hospital era convidado participar.  

 

Figura 16 - Funcionários atuando junto aos Doutores Palhaços 

 

 

Figura 17 - Ações do Hospital Maicé com Participação dos Doutores Palhaços 
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Em 2019 os Drs. Palhaços foram convidados a participar do SEAD (Seminário 

de Administração da Uniarp – Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe), para 

justamente apresentar os resultados da atuação do programa no Hospital Maicé.  
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Figura 18 - Registro da participação no SEAD 2019. 

 

 

Sempre que possível, os Drs. Palhaços se caracterizavam conforme as datas 

comemorativas que ocorriam no mês ou próximo ao dia que eles estariam no Hospital. 

 

Figura 19 - Registros de datas comemorativas no Hospital 

 

Fonte: registros pessoais 

Na busca de aprimorar seus trabalhos, na tentativa de trazer momentos novos 

para o Hospital assim como enriquecer o trabalho, sempre que possível os Drs. 
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Palhaços da Alegria traziam para o Hospital convidados especiais, ou seja, outros 

palhaços profissionais. Uma das convidadas especiais foi a atriz Yohana Ciotti de São 

Paulo - SP ou melhor a Dra. Yoyo, a mesma estava na cidade fazendo a Direção do 

espetáculo dos Doutores chamado O PACIENTE. Outro convidado especial foi o ator 

Jhuan Scharrye ou como prefere ser chamado Palhaço Rodopio, este nascido em 

Caçador, mas que morava em São Paulo, onde estava fazendo formação dos 

Doutores da Alegria. Ambos foram muito bem recebidos e puderam contribuir muito 

com suas artes. 

 

Figura 20 - Registro de participações externas especiais 

 

 

Os Drs. Palhaços também puderam aparecer na Revista do Hospital como uma 

das práticas de Humanização e divulgação da semana de Enfermagem.  
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Fonte: Registro pessoal  

 

Trabalhando com a linguagem do palhaço no teatro, na rua e no próprio 

hospital, trouxe um sentimento de bem-estar e felicidade, por ser um instrumento de 

provocação no sentido de poder tirar o outro do seu estado sentimental para um 

estado prazeroso e leve, mesmo que seja por alguns instantes. No ambiente 

hospitalar, ver o sorriso na face de uma pessoa que já perdeu muitas vezes a 

esperança de viver, faz acreditar que esse trabalho deve ser expandido, assim como, 

ver o colaborador que vivencia momentos de estresse e tensão pedindo por mais 

momentos assim.  

De agosto de 2015 a dezembro de 2019, o programa Rir é o Melhor remédio 

atendeu conforme os dados do Hospital Maicé cerca de 17 mil pacientes de todas as 

faixas etárias considerando internos (Internados) e externos (Pronto Socorro e 

Ambulatório).  

 

 

 

 

 

  

Figura 21 - Divulgação na revista do Hospital dos trabalhos realizados 
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3 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA “RIR É O MELHOR REMÉDIO”  

 

 Esta seção se destina a apresentar os principais resultados, em forma de 

avaliação do programa, feita junto a equipe técnico administrativa do Hospital Maicé. 

Esta avaliação do Programa foi conduzida por meio de uma survey, aplicada por meio 

de um questionário estruturado, para os funcionários do Hospital Maicé. Cabe 

ressaltar que este público fora escolhido uma vez que, participou ativamente e pôde 

presenciar os trabalhos desenvolvidos pelo Programa Rir é o Melhor Remédio.  

 

3.1 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

  

O questionário estruturado foi organizado em três blocos de questões 

elaboradas a partir das dimensões do HumanizaSUS (2019) e de González-Serna, 

Ferreras-Mencia e Arribas-Marín (2017), sendo: 

 

 Perfil do Respondente: idade, gênero, estado civil, profissão, 

escolaridade; 

 Impactos do projeto 'rir é o melhor remédio' na humanização dos 

ambientes hospitalares: seis afirmações, elaboradas a partir das 

dimensões do HumanizaSUS (2019), analisadas por meio de uma 

escala de Likert de cinco pontos (1-5), variando de (1) discordo 

totalmente e (5) concordo totalmente; 

 Avaliação global do projeto 'rir é o melhor remédio': cinco 

afirmações, elaboradas a partir de González-Serna, Ferreras-Mencia e 

Arribas-Marín (2017), analisadas por meio de uma escala de Likert de 

cinco pontos (1-5), variando de (1) discordo totalmente e (5) concordo 

totalmente; 

 Avaliação do Programa Rir é o Melhor Remédio na Hospitalidade: 

três questões de múltipla escolha, baseadas no trabalho de Garuzi et al., 

2014. 

 

O questionário, em seu formato final, pode ser visto nos anexos desta 

dissertação. A coleta de dados teve início em 13 de dezembro de 2019 e finalizou em 

06 de janeiro de 2020. A coleta de dados ocorreu de forma eletrônica, o que gerou 
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ganhos de eficiência e importância comparável à concepção e aplicação de 

questionários auto administrados (DILLMAN, 2000). 

A amostra é considerada não probabilística, sendo que a escolha dos 

respondentes foi aleatória simples, por conveniência, sendo que a probabilidade de 

inclusão de cada indivíduo na população não é conhecida e nem equivalente. Dessa 

forma, a amostra da pesquisa consistiu nos questionários retornados, considerados 

válidos, sendo obtidos 104 questionários, sendo que destes, 15 respondentes não 

conheciam o programa e, por este motivo, foram retirados das análises. Assim, a 

amostra final de respondentes correspondeu a 89 questionários válidos.  

 

3.2 PERFIL DOS RESPONDENTES DA PESQUISA  

 

A análise dos dados, inicialmente, buscou definir o perfil dos respondentes a 

fim de caracterizar o grupo, como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1 Perfil da amostra (n=89) 

Idade 

Até 21 anos 
Entre 22 e 30 anos 
Entre 31 e 40 anos 
Entre 41 e 50 anos 
51 anos ou mais 

7,0% 
38,0% 
25,0% 
11,0% 
8,0% 

Gênero 
Masculino 12,4% 

Feminino 87,6% 

Escolaridade 

Ensino Fundamental (até 8ª Série) 
Ensino Médio (2º Grau) 
Técnico  
Ensino Superior  
Pós-Graduação (Especialização/MBA) 
Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado) 

4,5% 
28,1% 
16,9% 
23,6% 
25,8% 
1,1% 

Tempo de 
trabalho no 
Hospital  

Até 1 ano 24,7% 

De 1 a 5 anos 46,1% 

De 5 a 10 anos 13,5% 

De 10 a 15 anos  10,1% 

Mais de 15 anos 5,6% 

Função 
laborativa no 
hospital 

Médico 1,1% 

Enfermeiro 20,2% 

Psicólogo 1,1% 

Assistente Social 1,1% 

Recepcionista 5,6% 

Administrativo 27,0% 

Serviços Técnicos (Enfermagem, Radiografia e Laboratórios) 18,0% 

Outros 25,8% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 
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Pode-se verificar na Tabela 1 que a maioria dos respondentes estão na faixa 

etária entre 22 e 30 anos (38%) e que a maioria dos respondentes são do gênero 

feminino (87,6%). Diante do fator escolaridade, percebe-se que a maioria do público 

respondente está no nível Ensino Médio (28,1%). Destaca-se ainda, um bom 

percentual de respondentes de nível Pós-Graduação (Especialização/MBA) (25,8%) 

e de nível Ensino Superior (23,6%). 

Quanto ao fator tempo de trabalho, a maioria (46,1%) dos respondentes da 

pesquisa possuem de 1 a 5 anos de trabalho, 24,7% possui até um ano de trabalho, 

enquanto que 13,5% tem de 5 a 10 anos.  

No que tange a função Laborativa no hospital, a pesquisa indica que maior 

parte dos respondentes (27,0%) são da área Administrativa, seguido por (25,8%), 

outras funções, (20,2%) Enfermeiro (a), (18,0%) Serviços Técnicos (Enfermagem, 

Radiografia e Laboratórios), (5,6%) Recepcionistas, e Médico, Psicólogo e Assistente 

Social (1,1%) de cada uma das áreas. 

 

3.3 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIR É O MELHOR REMÉDIO NA HUMANIZAÇÃO 

DOS AMBIENTES HOSPITALARES  

 

Esta seção é destinada a apresentar as análises univariadas das percepções 

do programa de Humanização dos Ambientes Hospitalares, considerando a média, 

desvio padrão e frequência de cada resposta. A análise univariada dos dados pode 

ser observada na Tabela 2.  

 

  



73 

 

Tabela 2 Análise univariada do programa na humanização dos ambientes hospitalares 

(n = 89) 

Variável observável Média 
Desvio 
Padrão 

Frequência (%) 

1 2 3 4 5 

A atuação dos Palhaços no ambiente 

hospitalar ajuda no processo de 

acolhimento dos pacientes. 

4,798 ,4568 0 0 2,2 15,7 82,1 

 A atuação dos Palhaços no ambiente 

hospitalar melhora a gestão participativa e 

cogestão. 

4,404 ,7793 0 1,1 14,6 27,0 57,3 

A atuação dos Palhaços no ambiente 

hospitalar melhora a ambiência, isto é, na 

criação de espaços saudáveis, 

acolhedores e confortáveis para encontro 

entre as pessoas (funcionários, 

pacientes...) 

4,596 ,5977 0 0 5,6 29,2 65,2 

A atuação dos Palhaços no ambiente 

hospitalar melhora o diálogo entre os 

profissionais de saúde envolvidos no 

tratamento e os pacientes.  

4,584 ,6538 0 0 9,0 23,6 67,4 

A atuação dos Palhaços no ambiente 
hospitalar melhora a experiência e 
fortalece o grupo de funcionários para agir 
e lidar com o serviço de saúde. 

4,607 ,5764 0 0 4,5 30,3 65,2 

A atuação dos Palhaços no ambiente 

hospitalar contribui com a defesa dos 

direitos dos usuários, em todas as fases 

do cuidado, desde a recepção até a alta. 

4,472 ,6923 0 0 11,2 30,3 58,4 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

É possível ver que a maior parte dos respondentes acreditam que a atuação 

dos Palhaços no ambiente hospitalar ajuda no processo de acolhimento dos pacientes 

(média 4,798) e também acreditam que a atuação dos Palhaços no ambiente 

hospitalar melhora a experiência e fortalece o grupo de funcionários para agir e lidar 

com o serviço de saúde (média 4,607). Da mesma forma, que a atuação dos Palhaços 

no ambiente hospitalar melhora a ambiência, isto é, na criação de espaços saudáveis, 

acolhedores e confortáveis para encontro entre as pessoas (funcionários, pacientes...) 

(média 4,596). 

 

3.4 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIR É O MELHOR REMÉDIO NA 

HOSPITALIDADE  

 

A hospitalidade gera atitudes baseadas em valores profissionais (GARUZI et 

al., 2014), pois pode promover o vínculo relacional entre os profissionais e os usuários 
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do sistema de saúde, permitindo estimular o cuidado pessoal, melhorar o 

entendimento sobre a doença e estabelecer a corresponsabilidade por meio do 

tratamento. Ela também melhora o acesso universal, fortalece o trabalho 

multidisciplinar e intersetorial, qualifica o cuidado, humaniza as práticas e encoraja as 

ações que visam combater os prejuízos (ZOBOLI; SCHVEITZER, 2013). 

Em análise aos resultados do Programa Rir é o Melhor Remédio quanto a 

Hospitalidade, os resultados estão apresentados no Gráfico 1. 

  

Gráfico 1 Resultados Programa Rir é o Melhor Remédio quanto a Hospitalidade 

(indicador Responsabilidade) (n=89) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

O Programa Rir é o Melhor remédio quanto ao Indicador Responsabilidade, 

mostra através do gráfico 1 que o Acolhimento (71,9%) é a variável mais assinalada 

pelos respondentes em relação as demais, seguida pela Empatia (se colocar no lugar 

do outro) (70,8%) e Proximidade (60,7%). 
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Gráfico 2 Resultados Programa Rir é o Melhor Remédio quanto a Hospitalidade 

(indicador Respeito) (n=89) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

O Programa Rir é o Melhor remédio quanto ao Indicador Respeito, mostra 

através do gráfico 2, que o Respeito pela Vida (86,5%) é a variável mais compreendida 

pelos respondentes em relação as demais, seguida pelo Respeito pela autonomia 

(37,1%) e Veracidade (31,5%). 

 

Gráfico 3 Resultados Programa Rir é o Melhor Remédio quanto a Hospitalidade 

(indicador Cuidados Transpessoais) (n=89) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

O Programa Rir é o Melhor remédio quanto aos cuidados Transpessoais, 

mostra por meio do gráfico 3 que a Compaixão com 71,9% é a variável mais percebida 

pelos respondentes em relação as demais, seguida por Altruísmo (68,5%) e 

Simplicidade (67,4%). 
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3.5 AVALIAÇÃO GLOBAL DO PROGRAMA RIR É O MELHOR REMÉDIO  

 

A avaliação Global do Programa Rir é o melhor remédio pode ser observada 

na Tabela 3. É possível ver que a maior parte dos respondentes entendem que a 

atuação dos Palhaços melhora o clima entre funcionários e pacientes no ambiente 

hospitalar (média 4,775) e que após o início do Programa, que envolve as visitas dos 

Palhaços, os pacientes ficavam mais felizes (média 4,753) e ainda que a atuação dos 

Palhaços melhora o clima entre funcionários no ambiente hospitalar (média 4,719). 
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Tabela 3 Avaliação Global do Programa Rir é o Melhor Remédio em diferentes 

dimensões do Programa (n=89) 

Variável observável Média 
Desvio 
Padrão 

Frequência (%) 

1 2 3 4 5 

AG1 - A atuação dos Palhaços no 
ambiente hospitalar facilita e ajuda as 
minhas atividades.  

4,404 ,7342 0 0 14,6 30,3 55,1 

AG2 - A atuação dos Palhaços melhora o 
clima entre funcionários no ambiente 
hospitalar   

4,719 ,5220 0 0 3,4 21,3 75,3 

AG3 - A atuação dos Palhaços melhora o 
clima entre funcionários e pacientes no 
ambiente hospitalar   

4,775 ,5168 0 1,1 1,1 16,9 80,9 

AG4 - As capacitações e treinamentos 
(Sipat) desenvolvidos pelos Palhaços 
ajudam no meu desenvolvimento pessoal 
e profissional.  

4,506 ,7249 0 1,1 10,1 25,8 62,9 

AG5 - Após o início do Projeto que envolve 
as visitas dos Palhaços, os pacientes 
estão mais felizes. 

4,753 ,5283 0 0 4,5 15,7 79,8 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Em uma última questão, foi solicitado aos respondentes fazerem uma 

avaliação, atribuindo uma nota de 1 (a mais baixa) a 5 (a mais alta) para o Programa. 

O resultado está apresentado no Gráfico 4.  

 

Gráfico 4 Avaliação Global do Programa Rir é o Melhor Remédio no ambiente 

hospitalar (n=89) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

O Programa Rir é o Melhor remédio quanto a Nota Geral, mostrado por meio 

do gráfico 4 que os respondentes avaliaram com nota Máxima de 5 (88,8%) seguido 

da segunda nota maior 4 (11,2%). 
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3.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Esta seção destina-se a apresentar as implicações teóricas e práticas dos 

resultados encontrados na avaliação do Programa Rir é o Melhor Remédio.  

Em primeiro lugar, deve-se evidenciar as altas médias voltadas a 

percepção de impacto do projeto na humanização de ambientes hospitalares. 

De acordo com os dados obtidos, verifica-se que 97,8% dos funcionários do hospital 

entendem que os palhaços no ambiente hospitalar contribuem para que o paciente 

sinta-se acolhido, uma vez que acolhimento é uma das principais diretrizes da Política 

Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde, sendo tema de diversos 

estudos, especialmente no âmbito da atenção primária (PROCHNOW, et al., 2009). 

No que tange a atuação dos Palhaços no ambiente hospitalar como forma de 

melhorar o diálogo entre os profissionais de saúde envolvidos no tratamento dos 

pacientes, 91% dos respondentes consideram essa prática relevante. Entende-se que 

profissionais da saúde têm como base do seu trabalho a relação com o outro, e o 

modo como desenvolvem o cuidado está diretamente relacionado à sua habilidade de 

comunicação. A humanização do cuidado bem como a comunicação interpessoal 

efetiva, somente se concretizam quando praticadas e sustentadas nas ações do dia a 

dia, fomentadas pela reprodução entre os profissionais (OTANI, 2013). A qualidade 

do diálogo entre profissionais de saúde e pacientes depende muitas vezes das 

percepções pessoais e da disponibilidade do mesmo em oportunizar relações de 

ajuda e acolhimento ao outro (SILVA, 2002). 

O Programa Rir é o melhor remédio também teve avaliação positiva quanto ao 

seu impacto na hospitalidade ou acolhimento – haja vista sua finalidade de assegurar 

uma assistência adequada aos pacientes, proporcionando a eles cuidados de 

qualidade e conforto, conceito frequentemente utilizado para expressar as relações 

que se estabelecem entre usuário e profissionais na atenção à saúde que implica 

numa relação humanizada de escuta qualificada. A Política Nacional de Humanização 

(PNH) do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece o acolhimento como um dos 

processos constitutivos das práticas de produção e promoção da saúde com base na 

tríade acolhimento-diálogo, acolhimento-postura e acolhimento-reorganização dos 

serviços, compreendidas como possíveis dimensões do acolhimento (GUERRERO et 

al., 2013). 
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A hospitalidade ou acolhimento está empiricamente relacionada com a 

humanização da assistência (ARRUDA, 2012). Ela pressupõe um comportamento 

altruísta baseado no conhecimento humanitário no exercício da profissão 

comprometida com o cuidado transpessoal. O acolhimento ou hospitalidade 

representa, em termos teóricos, um avanço significativo na humanização dos 

cuidados de saúde, por que se entende que proporcionar atitudes de hospitalidade é 

importante para o processo de cura (SERNA, 2017). 

O construtor Hospitalidade pode ser estruturalmente configurado em três 

componentes ou dimensões: a) “responsabilidade”; b) “respeito”; c) “cuidados 

transpessoais”. Ambos os fatores apresentaram resultados significativos partindo da 

percepção dos funcionários do Hospital Maicé quanto ao Programa Rir é o Melhor 

Remédio.  

Quanto a avaliação Global do Programa Rir é o melhor remédio, observada na 

Tabela 3, entende-se que a maior parte dos respondentes consideram que a atuação 

dos Palhaços melhora o clima entre funcionários e pacientes no ambiente hospitalar 

e que após o início do programa que envolve as visitas dos Palhaços, os pacientes 

ficavam mais felizes, além da melhora perceptiva do clima entre funcionários no 

hospital. Esses resultados corroboram com estudos anteriores que mostram que a 

figura do Palhaço parece cumprir de maneira satisfatória o florescer de um olhar mais 

sensível e atento, centrado não apenas na doença, mas no paciente e em tudo que o 

circunda (RODRIGUES et al., 2013). 

Por fim, de modo geral, O Programa Rir é o Melhor remédio, mostrado por meio 

do gráfico 4 obteve 100% de avalição respondentes que avaliaram com notas 

máximas. Isso permite inferir que um programa como o analisado, deveria fazer parte 

não só do Hospital Maicé, e sim, recomenda-se que: 

 Hospitais e agentes públicos de saúde (UPAs e outros) implantem programas 

similares ao apresentado nesta dissertação;  

 Que a arte por meio da palhaçoterapia seja incluída nos currículos 

universitários de cursos de saúde, para que os estudantes possam agregar 

junto aos seus conhecimentos técnicos esse instrumento que possibilita um 

olhar e uma escuta que some à sua maneira de praticar o ato de cuidar; 

 Que possam ser criados projetos de extensão que visem a formação e 

qualificação para os que desejam atuar como Palhaço em ambientes 
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hospitalares, uma vez entendido que para tal exercício haja necessidade de 

estudos teóricos e práticos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação buscou avaliar o impacto da arte do palhaço na humanização 

do cuidado em ambientes hospitalares. Para realizar a análise foi estudado o 

Programa “Rir é o Melhor Remédio”, projeto desenvolvido no Hospital Maicé, 

localizado no Município de Caçador-SC. Foram apresentada e avaliadas as ações do 

programa entre os anos de 2015 e 2019.  

Em resposta ao primeiro objetivo específico, que buscou apresentar o 

diagnóstico situacional que motivou a implantação do Programa “Rir é o Melhor 

Remédio”, que consiste em minimizar os impactos causados pelas demandas e pelo 

ambiente de trabalho dos colaboradores e consequente o impacto nos pacientes e 

seus familiares, bem como tornar essa uma ferramenta no cuidado sendo uma ponte 

para humanização. Com o intuito de tornar os processos de atendimento mais 

humanizados, além das melhorias físicas e estruturais que o hospital realizou, entre a 

ações implantadas, destaca-se o trabalho com os Doutores Palhaços do programa Rir 

é o Melhor Remédio.  

No que tange ao segundo objetivo específico, que consistiu em apresentar o 

desenvolvimento do Programa “Rir é o Melhor Remédio” e suas ações entre os anos 

2015 e 2019, mostrou que de agosto de 2015 a dezembro de 2019, o programa Rir é 

o Melhor Remédio atendeu, conforme os dados do Hospital Maicé, aproximadamente 

17 mil pacientes de todas as faixas etárias considerando internos (Internados) e 

externos (Pronto Socorro e Ambulatório). Os atendimentos ocorriam duas vezes por 

semana, em todos os setores do Hospital incluindo recepção, emergência, 

laboratórios, leitos, Unidades de Terapia Intensiva e Administrativos. 

Por fim, em relação a avaliação do Programa “Rir é o Melhor Remédio”, feita a 

partir da percepção dos funcionários do Hospital Maicé, foram verificadas altas médias 

voltadas a percepção de impacto do projeto na humanização de ambientes 

hospitalares, bem como na hospitalidade.  

De fato, percebe-se que a presença do palhaço no ambiente hospitalar causa 

alterações no cotidiano do hospital, mas que alinhadas com a filosofia e diretrizes no 

que diz respeito a humanização no cuidado ao conceito ampliado de saúde, mesmo 

que desafiando o modelo biomédico atual - que nem sempre consegue contemplar 

integralmente as necessidades de saúde da população - torna-se um grande aliado a 
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promoção da saúde. Sendo assim, almeja-se que este estudo provoque novos olhares 

para a arte do palhaço ou palhaçoterapia, que é considerada uma intervenção lúdica, 

isto é, humanizadora e que contempla diversas áreas do conhecimento tendo como 

eixo norteador o amor, a empatia e o conhecido ditado “fazer o bem, sem olhar a 

quem”. 

Esta pesquisa foi relevante e pode ser ampliada em relação aos seus objetivos 

e aplicabilidade tornando-se também referência para formação acadêmica, bem 

como, para projetos de extensão ou conteúdos curriculares sobre a arte da 

palhaçoterapia nos cursos relacionados a área de saúde. 

Embora essa dissertação tenha atingido seus objetivos, a palhaçoterapia ainda 

é um tema recente no campo de pesquisa científica e, mesmo que praticada por 

inúmeros grupos não só no Brasil como em vários países, não há identidade quanto 

a sua execução. Assim, a primeira limitação deste estudo está em não separar as 

análises por grupos (crianças, adultos, idosos...), sendo que o mesmo estilo de 

trabalho destina-se aos mais variados públicos, bem como os efeitos esperados, o 

que dificulta a pesquisa e a produção de conhecimento científico e técnico sobre o 

assunto. Infere-se que, a partir do momento que este trabalho costuma ser 

direcionado especificamente a um público infantil, há espaço para que novas 

pesquisas estudem o tema com públicos de outras faixas etárias. 

Apesar dos resultados encontrados demonstrarem níveis altos de benefícios 

nas diversas utilizações da palhaçoterapia em ambiente hospitalar, a mesma prática 

não é valorizada como ferramenta promotora de saúde, de modo geral. Nesse sentido, 

é de extrema importância que mais estudos sejam conduzidos acerca da arte da 

palhaçoterapia em ambientes hospitalares, analisando-a sob os mais diversos 

vértices, de forma a tornar essa prática, científica. 
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ANEXO 1 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS COM FUNCIONÁRIOS DO 

HOSPITAL MAICÉ 

 

 

Esta pesquisa compõe a coleta de dados da dissertação do mestrando Kleber Ribeiro, 

regularmente matriculado no curso Mestrado em Desenvolvimento e Sociedade, na 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). O discente está sob orientação da 

Prof.ª Dr.ª Ivanete Schneider Hahn.  

 

O objetivo deste questionário é fazer uma avaliação do projeto "Rir é o Melhor 

Remédio", que busca auxiliar na humanização dos ambientes hospitalares.  

 

Sua participação nesta pesquisa é voluntária e consistirá apenas no preenchimento 

do questionário, respondendo às perguntas formuladas. O preenchimento do 

questionário não representará qualquer risco a você. Queremos informar que o caráter 

ético desta pesquisa assegura a preservação da identidade das pessoas 

participantes, assim como, das empresas.  

 

Dessa forma, precisamos estar certos de que você autoriza que o material e as 

informações obtidas possam ser publicados em aulas, seminários, congressos, 

palestras ou periódicos científicos (em forma de pesquisa). Porém, esse material não 

será identificado por nome do respondente e nem da empresa, em qualquer uma das 

vias de publicação ou uso. O banco de dados com as respostas ficará sob a 

propriedade dos pesquisadores pertinentes ao estudo e, sob a guarda do mesmo.  

 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida 

ou solicitar qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com a 

professora Drª. Ivanete Schneider Hahn por meio do e-mail: ivanete@uniarp.edu.br.  

 

Kleber Ribeiro (Mestrando)  

Prof.ª Dr.ª Ivanete Schneider Hahn (Orientadora) 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp) 

 

Ciente e de acordo, aceito participar desta pesquisa. 



92 

 

Sim (continua respondendo) 

Não (finaliza do questionário) 
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PERFIL DO RESPONDENTE 

 

Inicialmente, queremos conhecer você. Ressaltamos que as informações solicitadas 

serão utilizadas apenas para fins dessa pesquisa. Os resultados não serão divulgados 

individualmente. 

 

1. No Hospital Maicé você trabalha como: 

Marque a opção que melhor descreve sua função. 

 Médico(a) 

 Enfermeiro(a) 

 Psicólogo(a) 

 Assistente Social 

 Recepcionista 

 Administrativo 

 Serviços técnicos (Enfermagem, Radiografia, Laboratórios...) 

 Outros 

 Conselho Consultivo 

 

Idade: ________________ 

 

Gênero 

 Masculino 

 Feminino 

 Prefiro não responder 

 

Escolaridade 

Considere apenas o título mais alto. 

 Ensino Fundamental (até 8ª Série) 

 Ensino Médio (2º grau) 

 Técnico 

 Ensino Superior 

 Pós-Graduação (Especialização ou MBA) 

 Pós-Graduação (mestrado ou Doutorado) 
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Há quanto tempo você trabalha no Hospital Maicé? 

 Até 1 ano 

 De 1 a 5 anos 

 De 5 a 10 anos 

 De 10 a 15 anos 

 Mais de 15 anos 

 

Você conhece o Projeto "Rir é o Melhor Remédio" (ou Doutores Palhaços da 

Alegria)? 

 Sim 

 Não (se não, não continua respondendo). 

 

IMPACTOS DO PROJETO 'RIR É O MELHOR REMÉDIO'  

Em relação a cada uma das afirmativas a seguir, assinale seu grau de concordância, 

considerando: 

 

1 - Discordo Totalmente 

2 - Discordo 

3 - Nem concordo e nem discordo 

4 - Concordo 

5 - Concordo Totalmente 

 

A atuação dos Palhaços no ambiente hospitalar facilita e ajuda as minhas 

atividades. 

Discordo Totalmente - 1      2      3      4       5 - Concordo Totalmente 

 

A atuação dos Palhaços melhora o clima entre funcionários no ambiente 

hospitalar  

Discordo Totalmente - 1      2      3      4       5 - Concordo Totalmente 

 

A atuação dos Palhaços melhora o clima entre funcionários e pacientes no 

ambiente hospitalar  

Discordo Totalmente - 1      2      3      4       5 - Concordo Totalmente 
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As capacitações e treinamentos (Sipat) desenvolvidos pelos Palhaços ajudam 

no meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Discordo Totalmente - 1      2      3      4       5 - Concordo Totalmente 

 

Após o início do Projeto que envolve as visitas dos Palhaços, os pacientes 

estão mais felizes. 

Discordo Totalmente - 1      2      3      4       5 - Concordo Totalmente 

 

A atuação dos Palhaços no ambiente hospitalar ajuda no processo de 

acolhimento dos pacientes. 

Discordo Totalmente - 1      2      3      4       5 - Concordo Totalmente 

 

A atuação dos Palhaços no ambiente hospitalar melhora a gestão participativa 

e cogestão. 

Gestão participativa refere-se ao quanto você é envolvido na política de 

planejamento, gestão e decisões do hospital. 

 

Discordo Totalmente - 1      2      3      4       5 - Concordo Totalmente 

 

A atuação dos Palhaços no ambiente hospitalar melhora a ambiência, isto é, 

na criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis para encontro 

entre as pessoas (funcionários, pacientes...) 

Discordo Totalmente - 1      2      3      4       5 - Concordo Totalmente 

 

A atuação dos Palhaços no ambiente hospitalar melhora o diálogo entre os 

profissionais de saúde envolvidos no tratamento e os pacientes. 

Discordo Totalmente - 1      2      3      4       5 - Concordo Totalmente 

 

 

A atuação dos Palhaços no ambiente hospitalar melhora a experiência e 

fortalece o grupo de funcionários para agir e lidar com o serviço de saúde. 

Discordo Totalmente - 1      2      3      4       5 - Concordo Totalmente 
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A atuação dos Palhaços no ambiente hospitalar contribui com a defesa dos 

direitos dos usuários, em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a 

alta. 

Discordo Totalmente - 1      2      3      4       5 - Concordo Totalmente 

 

Finalizando... 

 

A atuação dos Palhaços no ambiente hospitalar interfere no:  

Marque todas as opções que considerar pertinente. 

 Acolhimento 

 Cuidado Personalizado 

 Empatia (se colocar no lugar do outro) 

 Proximidade 

 

A atuação dos Palhaços no ambiente hospitalar interfere no:  

Marque todas as opções que considerar pertinente. 

 Justiça 

 Prudência 

 Respeito pela vida 

 Respeito pela autonomia 

 Veracidade 

 

A atuação dos Palhaços no ambiente hospitalar interfere no:  

Marque todas as opções que considerar pertinente. 

 

 Altruísmo (fazer o bem sem esperar nada em troca) 

 Compaixão (comportamento prestativo humano no sentido de que seu foco 

primário é o alívio da dor e sofrimento alheio) 

 Simplicidade (Comportamento natural e espontâneo) 

 Diligência (ter cuidado, atenção ou dedicação para realizar uma tarefa) 
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Como você avalia, de modo geral, a atuação dos Palhaços no ambiente 

hospitalar? 

1 Muito Ruim 

2 

3 

4 

5 Muito Bom 

 


