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RESUMO 

O Pronto Sorriso é uma disciplina de núcleo livre do curso de medicina da 
Universidade Federal de Goiás, que tem como missão atuar na formação holística 
dos acadêmicos permeando o lúdico e as artes cênicas proporcionando a criação do 
palhaço de hospital e atividades lúdicas. Objetivo: Analisar a influência do Pronto 
Sorriso como instrumento de na formação humanística do acadêmico de medicina 
no ambiente hospitalar. Materiais e Métodos: Pesquisa qualitativa de cunho 
exploratório, transversal, com estudantes de graduação da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Goiás que participaram do Pronto Sorriso em 
2012/2013. Os dados foram coletados por meio de entrevistas gravadas, usando 
como instrumento um questionário e um roteiro de entrevista semi-estruturada, que 
foi aplicado aos participantes da disciplina e aos profissionais de saúde do hospital 
escola, com conteúdo que buscava identificar a percepção da influencia do Pronto 
Sorriso na formação do acadêmico. Para análise dos resultados foi utilizada a 
técnica de analise de conteúdo de Bardin. Resultados: A amostra foi composta por 
trinta participantes sendo, vinte acadêmicos de medicina e dez profissionais das 
áreas de saúde da unidade pediátrica do Hospital das Clinicas da UFG, e que 
assinaram o TCLE. A média da faixa etária dos acadêmicos foi de 19 anos, com 
predominância dos solteiros e do sexo  feminino. Quanto aos profissionais de saúde 
a idade média era de 42 anos e com mais de 10 anos de atuação na instituição da 
pesquisa. Optou-se por analisar as entrevistas separadas em dois grupos: 
entrevistas dos acadêmicos de medicina e entrevistas dos profissionais de saúde 
atuantes na unidade pediátrica do hospital escola. Conclusão: concluí-se que o 
Pronto Sorriso é um instrumento do humor na formação humanística do acadêmico 
de medicina bem como na transformação do ambiente hospitalar e propiciou 
conhecimentos e desenvolvimento de habilidades referentes à atuação dos doutores 
palhaços. 
 

Palavras chaves: Ensino. Graduação de Medicina. Humanização da Assistência. 
Criança. Palhaços de Hospital. 



 

 

ABSTRACT 

“Pronto Sorriso” is an open core course of the medical school at Federal University of 
Goias, with the mission of holistic training of academics through entertainment and 
performing arts, prompting the creation of the hospital clown, and other recreational 
activities. Objective: To analyze the influence of “Pronto Sorriso” as a tool for 
humanistic training of academic medicine in the hospital environment. Materials and 
Methods: A qualitative, exploratory, cross imprint study involving graduate students of 
the Faculty of Medicine of the Federal University of Goias who participated in “Pronto 
Sorriso” in 2012/2013. Data were collected through recorded interviews, using a 
questionnaire as a tool and a roadmap for a semi-structured interview, which was 
conducted with the participants of the course and healthcare professionals of the 
university hospital, seeking to identify the perceived influence of “Pronto Sorriso” in 
academic training. To analyze results, Bardin’s content analysis technique was used. 
Results: The sample consisted of 30 participants, 20 being medical students, and ten 
health professionals in a pediatric unit of Hospital das Clinicas of UFG, who signed 
the consent form. The average age of students was 19 years, with a predominance of 
single and female. For healthcare professionals, the average age was 42 years and 
with over 10 years experience in the research institution. We chose to analyze the 
interviews in two separate groups: interviews of medical students and interviews with 
health professionals active in the pediatric unit of the teaching hospital. Conclusion: 
The study concludes that “Pronto Sorriso” is an instrument of humor providing 
humanistic training in medicine as well as transformation of the hospital, and provides 
knowledge and development of skills related to medical clowns. 
 
Keywords: Training. Medical Graduates. Humanizing Service. Child. Hospital Clowns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

Atuante na área da saúde e educadora da rede publica Municipal de Goiânia, 

muitas vezes, via os alunos, afastarem das aulas por problemas de saúde que às 

vezes os levavam a ficarem dias num leito de hospital. Na época ainda não tinha 

conhecimento do trabalho pedagógico que podia ser desenvolvido no hospital. Anos 

depois ao cursar enfermagem, deparei-me com as crianças internadas perdendo a 

infância e não tendo seus direitos preservados. Por atuar em ambas as áreas e 

ciente que o brincar na infância e ao longo da vida é um direito e que, na maioria das 

vezes, esse direito é desumanamente desrespeitado, quis saber mais sobre a 

condição da criança hospitalizada e de como poderia ser mantido o lúdico durante a 

internação. 

 
O interesse por estudar o tema surgiu na busca de crescimento pessoal, que 

me levasse a realização de um antigo sonho, o cuidar mais humanizado, 

principalmente em relação às crianças internadas. As lembranças guardadas ainda 

no curso de pedagogia, ressurgiram durante o mestrado, na disciplina “humor no 

cuidar” na qual conheci o trabalho do Pronto Sorriso que é núcleo livre e faz parte do 

projeto de extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás.  

 
Foram surgindo ansiedades e muitas indagações a respeito das mudanças 

que o humor no cuidar poderia provocar na vida dos acadêmicos de medicina em 

formação. Será que os profissionais da saúde, também sentiam aquela emoção que 

eu sentia? Será que esse trabalho poderia interferir no ambiente hospitalar e no 

relacionamento profissional-paciente?  Como esse trabalho poderia contribuir para 

amenizar o sofrimento das crianças internadas? Será que este trabalho é percebido 

pelos acompanhantes? As ações do pronto sorriso inferem na recuperação da 

doença? 

 
À medida que as perguntas surgiam mais sentia-me na obrigação de buscar 

respostas.Observei que apesar de já existirem muitos grupos de palhaços no Brasil 

e no mundo, ainda há poucos trabalhos sobre o tema. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa, fruto do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da 

Universidade Federal de Goiás (MEPES-UFG), é parte de um programa voltado ao 

aprimoramento dos profissionais de saúde no contexto loco-regional e insere-se no 

Plano para o Decênio 2011-2020 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes), órgão do Ministério da Educação do Brasil (MEC). Vai ao 

encontro da Política Nacional de Educação Permanente, do Ministério da Saúde, 

que propõe a problematização e melhoria do SUS local por meio de uma educação 

significativa entre os trabalhadores da saúde (BRASIL, 2009). 

 
Segundo Lampert (2004), mudanças vêm ocorrendo ao longo da história do 

ensino médico no Brasil e no mundo e o modelo de ensinar tem evoluído. Na 

Antiguidade, o aprendiz, para dominar um ofício, acompanhava o mestre como 

assistente, passando, posteriormente, a exercer as atividades profissionais de forma 

supervisionada por algum tempo. Na atualidade, para o exercício de uma profissão, 

são necessários vários anos de estudos incluindo a graduação, pós-graduação e as 

capacitações contínuas primordiais para o profissional acompanhar o 

desenvolvimento das inovações da ciência. Os profissionais devem atuar em um 

sistema descentralizado e terem formação orientada por competências expressas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) que possibilitam o aperfeiçoamento 

contínuo de seus conhecimentos, habilidades e atitudes (MARANHÃO; GOMES; 

BATISTA, 2012). 

 
Nessa perspectiva de inovação no processo ensino-aprendizagem na área da 

saúde, observa-se que, em algumas instituições, há movimentos de valorização do 

humor como processo terapêutico e como auxílio na manutenção da qualidade de 

vida. A Medicina, assim como outras ciências da área da saúde, também é uma arte. 

Assim, a associação dos cuidados científicos e as atividades lúdicas valorizando o 

humor certamente proporcionarão uma mudança mais ética e humanista na 

formação dos profissionais da saúde (MASETTI, 1998). 
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A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás é uma das 

instituições que vêm implantando mudanças curriculares com projetos que 

abrangem novas metodologias de ensino. Uma dessas mudanças é a disciplina de 

núcleo livre “Pronto Sorriso”, inspirada no trabalho realizado pelos Doutores da 

Alegria da cidade de São Paulo. Essa disciplina tem por finalidade contribuir para a 

formação acadêmica do discente, buscando a visão holística do cuidado e auxiliando 

na recuperação dos pacientes por meio da terapia do humor, desencadeada pelas 

ações dos doutores-palhaços no ambiente hospitalar. 

 
Assim, considera-se relevante a investigação sobre as atividades lúdicas 

realizadas pela disciplina núcleo livre Pronto Sorriso, por meio de desenvolvimento 

de estudos exploratórios que possibilitem maior compreensão sobre esta prática e 

revelem as estratégias necessárias que permeiam estas atividades no ambiente 

hospitalar. Espera-se com este estudo a expansão de pesquisas voltadas ao tema, 

podendo contribuir para o processo de formação dos profissionais participantes do 

projeto e também para maior compreensão da relevância do humor no cuidar 

durante a internação da criança. Por fim, esta investigação pretende responder a 

seguinte indagação: o Pronto Sorriso é um instrumento relevante no processo de 

formação dos profissionais de saúde e do humor no cuidar? 
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2 OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL  

 

 
• Analisar a influência do Pronto Sorriso como instrumento relevante na 

formação humanística do acadêmico de Medicina no ambiente hospitalar. 

 
 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Identificar como a arte do humor pode contribuir para a formação do 

acadêmico de Medicina integrante do projeto Pronto Sorriso da UFG. 

 

• Avaliar a percepção dos profissionais de saúde da Clinica Pediátrica em 

relação às ações dos acadêmicos do Pronto Sorriso no cuidado das crianças 

internadas 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Conforme Maranhão, Gomes e Batista (2012), os profissionais de saúde 

devem atuar em um sistema descentralizado, e terem formação orientada por 

competências expressas nas DCNs que possibilitam o aperfeiçoamento contínuo de 

seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Neste sentido, trabalhar com o lúdico 

pode ser uma ferramenta que se apresenta como recurso relevante no 

desenvolvimento de uma assistência de qualidade voltada à criança num ambiente 

hospitalar. Pensando nesses desafios, abordaremos questões voltadas a novos 

métodos utilizados na formação  holística dos acadêmicos de Medicina para um 

atendimento permeado pelo lúdico no processo de humanização da assistência. 

 

 

3.1 POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO 
 
 

“Todo o conhecimento humano começou com intuições, passou daí 
aos conceitos e terminou com idéias”. 

(Immanuel Kant) 

 

É fundamental o desenvolvimento de estratégias de humanização do cuidado 

tendo como atenção especial o ambiente hospitalar. É direito de todo cidadão 

receber um atendimento público de qualidade na área da saúde. E para garantir 

esse direito é preciso empreender um esforço coletivo de melhoria do sistema de 

saúde no Brasil, uma ação com potencial para disseminar uma nova cultura de 

atendimento humanizado.  

 
Para isso, no ano de 2000, o Ministério da Saúde (MS) lançou o Programa 

Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), que apresenta 

propostas concretas e ações claramente definidas que não deveriam se restringir à 

busca de melhorias na instituição hospitalar, mas também estender-se à formação 

educacional dos profissionais de saúde que visam mudar substancialmente o padrão 
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de assistência ao usuário nos hospitais públicos do Brasil. Além de incentivar a 

qualidade e a eficácia dos serviços hoje prestados por essas instituições, o PNHAH 

promove a formação de uma Rede Nacional de Humanização entre as instituições 

públicas de saúde.  

 
O PNHAH surgiu de uma iniciativa do MS de buscar estratégias que  

possibilitassem a melhoria do contato humano entre o profissional de saúde e o 

usuário, entre os  próprios profissionais e entre o hospital e a comunidade, visando o 

bom funcionamento do Sistema  de Saúde Brasileiro. O objetivo fundamental do 

PNHAH é possibilitar, difundir e consolidar a criação de uma cultura de humanização 

democrática, solidária e crítica na rede hospitalar credenciada ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) (BRASIL, 2001).  

 
Em 2003, o PNHAH deu lugar à Política Nacional de Humanização (PNH). 

Segundo seus idealizadores, o termo Política foi intencionalmente utilizado em lugar 

de programa, pois a visão é de que a humanização seja transversal às diferentes 

ações e instâncias gestoras do SUS. O desenvolvimento dessas suas ações tem 

como princípios fundamentais o respeito à singularidade das instituições hospitalares 

e a integração e estreita cooperação entre os diversos agentes que compõem o 

Sistema de Saúde - Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde e instituições hospitalares. A intercomunicação dessas instâncias tem-se 

demonstrado tão essencial tanto para a multiplicação das ações propostas quanto 

para a consolidação de bases próprias de serviço humanizado em cada um dos 

hospitais (BRASIL, 2004a). 

 
Benevides e Passos (2005) registram que, a partir de 2004, ocorre um 

aumento expressivo da influência de atuação da PNH, que parte do 

desenvolvimento de um intenso processo de discussões e pactuações envolvendo 

estados, municípios e serviços. Afirmam ainda que grupos de trabalho de 

humanização, oficinas e atividades de apoio institucional possibilitariam que a PNH 

se distribuísse melhor, resistindo às habituais determinações verticais e 

normatizadoras do MS. Isso leva-nos a compreender a humanização do SUS como 

um processo de subjetivação que se concretiza com a alteração dos modelos de 

atenção e de gestão em saúde.  
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3.2 A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EM SAÚDE 

 

“Não preciso me drogar para ser um gênio;  
Não preciso ser um gênio para ser humano;  

Mas preciso do seu sorriso para ser feliz”. 
(Charles Chaplin) 

 

Os primeiros hospitais foram criados como locais de isolamento em que a 

caridade era exercida como uma prática de cristianismo. Eram locais para pobres, 

mulheres desamparadas, velhos e doentes crônicos, sob o cuidado de monges e 

religiosos. Constituíam o último recurso de caridade oferecido pelos religiosos para o 

paciente pobre. Os recursos médicos disponíveis só minoravam o sofrimento: os 

pacientes como maiores recursos tratavam-se em domicílio e a relação médico-

paciente era independente da organização hospitalar (CAMPOS, 2005). 

 
Para Collet e Oliveira (2002), o hospital, na atualidade, é uma instituição de 

atendimento à saúde que tem finalidade específica e exige dos profissionais um 

conhecimento especial para sua atuação junto aos que precisam de assistência no 

processo diagnóstico-terapêutico. Porém, isso não reflete de fato um atendimento 

humanizado.  

 
Segundo o MS, humanizar a assistência é dar lugar não só à palavra do 

usuário, como também à palavra do profissional de saúde, de forma que tanto um 

quanto o outro possam fazer parte de uma rede de diálogo. Cabe ao MS promover 

ações, campanhas, programas e políticas assistenciais, tendo como base 

fundamentalmente a ética, o respeito, o reconhecimento mútuo, a solidariedade e a 

responsabilidade. 

 
O tema da desumanização-humanização de serviços e práticas de saúde vem 

sendo elemento de vários trabalhos e pesquisas realizados por autores do campo da 

saúde coletiva, especialmente a partir da década de 1990 (AYRES, DESLANDES, 

BENEVIDES, 2005; MINAYO, 2006).  
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De acordo com o Dicionário online de Português, o conceito de 

desumanização é: “Ação ou efeito de desumanizar; fazer com que fique desumano; 

perder a essência humana”. Segundo Casate e Corrêa (2005), no cotidiano da 

prestação de serviços de saúde, ocorrem situações de desumanização no 

atendimento. 

 
Nesse sentido, a humanização tornou-se uma questão a ser discutida, pois 

compreende-se que cada indivíduo possui sua singularidade, constituindo-se de 

uma identidade única. Não ser sensível a esse fato conduziria a relação entre o 

profissional e o paciente a um tratamento de rotina, padronizado, impessoal. No 

entanto, a padronização do atendimento não se configura, necessariamente, em 

sinônimo de desumanização, assim como um tratamento diferenciado também não 

garante o cuidado humanizado (DESLANDES, 2005).  

 
Em 2004, o MS do Brasil criou a PNH HumanizaSUS, que apresenta a 

humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as 

instâncias do SUS que, em linhas gerais, reúne: 

 
um conjunto de estratégias para alcançar a qualidade da atenção e da 
gestão em saúde no SUS, estabelece-se portanto, como a construção/ 
ativação de atitudes ético-éstetico-políticas em sintonia com um projeto de 
co-responsabilidade e qualificação dos vínculos inter-profissionais e entre 
estes e os usuários na produção de saúde. Éticas porque tomam a defesa 
da vida com eixo de suas ações. Estéticas porque estão voltadas para a 
invenção das normas que regulam a vida, para os processos de criação que 
constituem o mais específico do homem em relação aos demais seres vivos. 
Políticas porque é na polis, na relação entre os homens, que as relações 
sociais e de poder se operam, que o mundo se faz (BRASIL, 2004a, p.08). 
 

A Política de Humanização da Assistência à Saúde oferece uma Diretriz que 

contempla os projetos de caráter humanizador desenvolvidos nas diferentes 

instituições de saúde, estimulando a criação e sustentação permanente de espaços 

de comunicação e divulgação que facultem e estimulem a livre expressão, o diálogo, 

o respeito e a solidariedade. Humanizar a assistência à saúde é dar lugar não só à 

palavra do usuário, mas também à palavra do profissional de saúde, criando uma 

rede de diálogo entre eles. O compromisso do profissional da saúde, o cuidador, 

com a pessoa cuidada que sofre pode ter as mais diversas motivações, assim como 

o compromisso das pessoas cuidadas com os cuidadores e dos próprios cuidadores 

entre si.  
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Diante disso, ressalta-se que a Política de Humanização da Assistência à 

Saúde deve promover ações, campanhas, programas e políticas assistenciais, tendo 

como base fundamentalmente a ética, o respeito, o reconhecimento mútuo, a 

solidariedade e a responsabilidade (BRASIL, 2004a). 

 
Partindo dessa perspectiva, a Política de Humanização da Assistência à 

Saúde aponta diferentes parâmetros para a humanização da assistência hospitalar 

em três grandes áreas: acolhimento dos usuários, trabalho dos profissionais de  

saúde e gestão em saúde. Segundo a Política HumanizaSUS, a humanização supõe 

troca de saberes, incluindo os dos usuários e sua rede social, diálogo entre os 

profissionais e modos de trabalhar em equipe (BRASIL, 2005).    

 
O acolhimento e o atendimento dos usuários no campo da saúde devem ser 

entendidos, ao mesmo tempo, como diretriz ética, estética e política constitutiva dos 

modos de se produzir saúde e ferramenta tecnológica de intervenção na qualificação 

de escuta, construção de vínculo, garantia do acesso com responsabilização e 

resolutividade nos serviços.  Ao passo que a valorização do trabalho dos 

trabalhadores da saúde, sem a qual não se fará de forma sustentada a reforma 

sanitária do país, é capaz de enfrentar iniquidades e de ampliar experiências 

(BRASIL, 2008a).     

 
Valorizar o trabalhador é permitir e garantir sua inclusão na gestão, na 

construção das organizações de saúde; assegurar condições de trabalho, de 

exercício das profissões de forma digna, com ambientes e remuneração adequados; 

é, portanto, tarefa decorrente da ampliação de nossa capacidade de produzir 

processos civilizatórios e democráticos mais extensos, plurais e regidos pelo 

interesse público.  

 
Já os gestores do SUS são os representantes de cada esfera do governo: no 

âmbito nacional, o MS; no âmbito do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde; e no 

Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde. As funções gestoras nos SUS podem 

ser definidas como um conjunto articulado de saberes e práticas de gestão 

necessário para a implantação de políticas na área de saúde (BRASIL, 2008a).     
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O processo de humanização dos serviços de saúde nos coloca diante de uma 

dupla tarefa: refletir sobre a realidade do sistema de saúde e a particularidade de 

cada instituição e situação e criar soluções para enfrentar os desafios e aperfeiçoar 

as oportunidades. Não se trata de mais uma sobrecarga em um trabalho que já 

demanda muito investimento. Os gestores e as equipes de profissionais deparam-se, 

no dia a dia, com muitas tarefas, responsabilidades e compromissos. Mais do que 

isso, precisam atender às necessidades de pessoas que se encontram em situações 

de fragilidade, dependência, dor e sofrimento, muitas vezes, também em situações 

difíceis de trabalho (BRASIL, 2008a).     

 
Perante essa circunstância, percebe-se que a realização essas duas tarefas 

de construir um espaço coletivo para reflexão sobre a realidade institucional e 

profissional e buscar saídas criativas para os desafios encontrados poderão facilitar 

o trabalho dos profissionais de saúde e melhorar a qualidade do atendimento aos 

usuários (BRASIL, 2005). 

 
Atualmente, a humanização e o investimento no bem-estar do paciente vêm 

sendo objetos de intenso debate nacional e internacional, sendo a humanização dos 

serviços de saúde um dos programas prioritários do MS. Na PNH há participação de 

todos os sujeitos atuantes nos processos de saúde: gestores, trabalhadores de 

saúde e usuários. Como estratégias gerais as PNHs preconizam que, no eixo da 

educação continuada, a humanização deve compor o conteúdo profissional da 

graduação, pós-graduação e da extensão em saúde. Assim, os conteúdos 

essenciais do curso de graduação em Medicina devem guardar estreita relação com 

as necessidades de saúde mais frequentes referidas pela comunidade e 

identificadas pelo setor saúde, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Medicina (BRASIL, 2004a). 
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2.3 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 2014 E O CURSO DE MEDICINA 

DA UFG 

 

 

“Educação não transforma o mundo, Educação muda às pessoas.  
Pessoas transformam ao mundo”.  

(Paulo Freire) 

 

O SUS deve, além de oferecer ações e serviços de saúde, ser o ordenador da 

formação de recursos humanos em saúde.  Porém isso vem sendo exercido de 

forma tímida até o início do século XXI, quando então o Ministério da Educação 

homologou a Resolução nº. 04 da Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional 

de Educação instituindo, em 2001, as Diretrizes Nacionais para os Cursos de 

Medicina.  Essas Diretrizes propõem a formação dos estudantes de maneira mais 

ampla, com desenvolvimento humanístico, ético e com responsabilidade social. Elas 

prevêem um perfil de egresso apropriado ao SUS de: 

Médico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 
Capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-
doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da 
integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 
compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser 
humano (BRASIL, 2001, p.01). 
 
 

Para atingir os objetivos propostos nas DCNs, o MS, em parceria com 

Ministério da Educação e Cultural (MEC) e a Organização Panamericana de Saúde  

(OPAS), criaram programas tais como: o Programa de Incentivo às Mudanças 

Curriculares das Escolas Médicas (PROMED), o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde e Comunidade (PRÓ-SAÚDE) e o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE). A junção desses 

programas tem como objetivo contribuir para o trabalho em equipe, a formação 

holística dos profissionais de saúde e a integração entre ensino, serviço e 

comunidade, assegurando uma abordagem integral do processo saúde-doença com 

ênfase na atenção básica. 
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O PRÓ-SAÚDE foi criado a partir do acúmulo construído, ao longo das 

décadas anteriores, a partir de experiências de integração ensino-serviço e também  

da avaliação do PROMED, primeira iniciativa governamental voltada para apoiar a 

implementação das DCNs em 20 cursos de graduação em Medicina. 

 
O PET-SAÚDE é uma iniciativa do MS e do MEC que visa fomentar grupos de 

aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para o serviço público de saúde, 

caracterizando-se como instrumento para qualificação em serviço dos profissionais 

da saúde, bem como de iniciação ao trabalho e à formação de estudantes de cursos 

de graduação da área da saúde, tendo como perspectiva a qualificação da atenção 

e a inserção das necessidades dos serviços como fonte de produção de 

conhecimento e pesquisa nas Instituições de Ensino.  

 
A construção integrada é co-responsável por esses projetos e alicerça a 

formação dos profissionais médicos preparando-os para um atendimento qualificado 

e de excelência voltado à abordagem integral do processo saúde doença, bem como 

da prevenção, promoção e reabilitação em saúde (BRASIL, 2005). Uma dessas 

abordagens dá-se durante as ações de maneira mais humanizada junto à criança 

hospitalizada. 
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3.4 A CRIANÇA E A INTERNAÇÃO HUMANIZADA 

 

“O riso é um tônico, um alívio, uma pausa que permite atenuar a dor”. 
(Charles Chaplin) 

 

 

O hospital é um espaço em que prevalece a dor, o medo, a ansiedade, a 

angústia e a limitação diante da doença, entre outros sentimentos e emoções. O 

período de internação gera também alterações à rotina de todo indivíduo internado 

(DAIAN, PETROIANU, ALBERTI, 2009; MASETTI, 2003).  

 
Conforme Borba (1999), a hospitalização pode ser entendida como a 

admissão e permanência em um estabelecimento hospitalar, seja instituição pública, 

seja privada, aparelhado com todos os recursos para o tratamento dos doentes. É 

considerada uma experiência frequentemente estressante principalmente para as 

crianças. 

 
Segundo Angerami-Camon (2002), quando a internação é de uma criança, o 

desafio é ainda maior, porque o hospital é um ambiente totalmente desconhecido 

para ela e, muitas vezes, ameaça o seu comportamento espontâneo da vida diária. 

As crianças têm dificuldades para assimilar essa situação, apresentando medo, 

angústia e ansiedade, fantasias, muitas vezes, causadas pela falta de informação 

adequada, de prognóstico ou de tratamento. Para esse autor, a experiência da 

hospitalização é,  na maioria das vezes, traumática, sobretudo para a criança, pois o 

conflito causado pelo afastamento de sua vida habitual e de seu ambiente familiar 

acaba provocando uma confrontação com a dor, solidão e com a limitação física, 

despertando emoção e sentimentos de culpa, punição e medo, ansiedade, angústia 

e fantasias, causados pela falta de informação adequada, de prognóstico ou de 

tratamento.  

 
A doença, como toda situação de crise, altera a vida da criança e de sua 

família. A hospitalização é um fator agravante que pode constituir uma experiência 

bastante difícil para o paciente pediátrico. Essa vivência pode levar ao 

amadurecimento e maior desenvolvimento psíquico ou resultar em prejuízo ao 
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desenvolvimento físico e mental da criança.  No modelo de atendimento centrado na 

patologia, a equipe de saúde aborda seus pacientes como doença e não como 

pessoas, gerando uma situação de desinformação e de pouco contato afetivo do 

paciente como a equipe, o que propicia um aumento das fantasias de mutilação e de 

morte, bem como das sensações de ameaça e impotência, contribuindo para um 

estado de maior sofrimento e angústia às crianças internadas (COLLET; OLIVEIRA, 

2002). 

 
Bezerra et al. (2007) reforçam que, durante a hospitalização, a maneira como 

a criança reage a uma abordagem terapêutica é muito variada, que pode se 

manifestar na forma de negação, raiva, desconforto e ansiedade. Em função disso, 

deve-se prestar atendimento à criança e sua família utilizando o conhecimento 

científico, porém tendo como base uma abordagem humanística. A hospitalização 

gera crises na vida da criança e alteração no seu comportamento emocional, 

podendo proporcionar um impacto negativo e brutal, acarretando prejuízos 

psicológicos, já que elas se vêem privadas de seu mundo social, de suas atividades 

diárias, brincadeiras e da autonomia já conquistada. Para Saldanha (2003), tudo isso 

se agrava ainda mais pelo fato de que muitos profissionais realizam procedimentos 

técnicos sem dar importância ao aspecto humanístico do cuidado. 

 
De acordo com Masetti (2003), Achcar (2005) e Armfield et al. (2011), a 

qualidade do ambiente pode afetar diretamente o processo de recuperação do 

paciente. Assim, algumas alternativas vêm sendo buscadas para minimizar a 

situação aversiva associada à condição de internação hospitalar. Desse modo, a 

humanização hospitalar tem sido amplamente preconizada, sendo responsável por 

modificações no atendimento de pacientes, no espaço e nas atividades dos 

hospitais. Buscando mudar esse cenário, muitas iniciativas vêm sendo praticadas, 

porém, são bem recentes.  

 

O Brasil somente obteve avanço em relação à humanização da assistência à 

criança após a publicação da Lei N° 8.069, em 1990, regulamentando o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). O cuidado hospitalar humanizado é garantido por 

lei a qual viabiliza que seja proporcionado desenvolvimento integral à criança 

conforme dispõe o ECA, que afirma que “os estabelecimentos de atendimento à 

saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de 
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um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente” 

(BRASIL, 2004b, p. 12-3). 

 
A partir dos aspectos da internação infantil, a humanização hospitalar busca 

melhorar a qualidade do atendimento dos pacientes com base no conceito de saúde. 

Porém, faz-se necessário que as pessoas que tenham contato com a criança saibam 

que não se deve tratar somente a doença, mas vê-la como um todo, com suas 

necessidades específicas, como o brincar (CORRÊA, 2005). Humanizar significa 

investir nas relações humanas no atendimento de saúde. Assim, resgatar a essência 

do ser humano é olhar as pessoas como um todo (SANTOS-FILHO, 2007). 

 
Conforme Collet e Oliveira (2002), o apoio da assistência à criança 

hospitalizada tem-se modificado nas últimas décadas em consequência dos 

resultados de pesquisas nas áreas das ciências médicas, humanas e sociais. A 

partir dessas contribuições, desenvolveram-se diferentes perspectivas de como 

auxiliar a criança no processo saúde-doença que vêm orientando a prática 

pediátrica. Assim, essas perspectivas influenciam a visão dos profissionais sobre o 

ser criança, o papel da família e da comunidade, os tipos de problemas a serem 

identificados, os objetivos, a abrangência da assistência, a composição e o inter-

relacionamento da equipe de saúde. A evolução da assistência à saúde da criança 

caminhou da internação hospitalar, que rompia o vínculo afetivo com a família, para 

a proposta do alojamento conjunto, que envolve a família na hospitalização, na 

promoção da saúde e na prevenção de doenças dos seus filhos.  

 
Entretanto, quando a proposta de assistência é integral, portanto, 

humanizada, essa experiência estressante pode ser amenizada pelo fornecimento 

de certas condições, tais como a presença de familiares, o contato com outras 

crianças, a disponibilidade afetiva dos trabalhadores de saúde, a informação, as 

atividades recreativas, entre outras. A adoção do alojamento conjunto pediátrico é 

uma das estratégias que possibilitam a redução do estresse emocional (LIMA, 1999).  

 
Muitas instituições hospitalares passaram a investir em salas com lazer ou 

com atividades lúdicas, propiciando mais alívio para os estressores da 

hospitalização. Neste ambiente, as crianças distanciam-se temporariamente de seus 

temores de separação, perda de controle e lesão corporal. Elas podem trabalhar 
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através de seus sentimentos em uma atmosfera confortável e sem ameaças e da 

maneira que é a mais natural para elas (WANG, 1996).  

 
Miranda (2001) afirma que o lúdico abrange todas as atividades as quais têm 

sentido de jogos, divertimentos e brinquedos. Dessa forma, hoje a ludicidade é 

praticada em vários ambientes, até mesmo nos ambientes hospitalares, levando em 

consideração o desenvolvimento infantil e o atendimento humanizado. O humor 

como expressão lúdica permite que o indivíduo explore fatos que poderiam ser 

dificultosos revelando-se de uma forma aberta e consciente como um instrumento 

para se lidar com conflitos, mantendo o equilíbrio físico e mental, principalmente, 

durante a internação infantil (MASETTI, 2003; GARCIA et al., 2009). 

 
Para Hassed (2001), o efeito benéfico do humor sobre a saúde foi já reconhe-

cido popular e intuitivamente. No entanto, estudar e quantificar esses efeitos são 

difíceis. Portanto, torna-se um desafio, principalmente para os profissionais da área 

de saúde, buscar informações para alimentar pesquisas nesse campo.  

 
Na Medicina tradicional, afirmar que existia uma vinculação direta entre o 

humor e a boa saúde era quase uma heresia para a ciência. Hoje o processo 

terapêutico inclui abordagens multidisciplinares do cuidado e da atenção 

personalizada com o paciente, tendo em vista a relação intrínseca da saúde 

orgânica com o bem-estar emocional (BALLONE, 2008).  

 
Dessa forma, Guimarães (2006) enfatiza que o bom humor é um estado de 

espírito que transmite leveza, alegria, descontração, o que gera um fluido positivo do 

interior das pessoas para o ambiente. Ele relata ainda que, no plano científico, já são 

defendidas, há algum tempo, teses sobre como é saudável para o organismo o bom 

humor e o sorrir. É um exercício benéfico e relaxante para o metabolismo, saúde 

física e mental de qualquer ser humano. Isso quer dizer que lidar com pessoas 

alegres, flexíveis e bem humoradas pode facilitar o andamento do cotidiano nas 

organizações, facilitando a tomada de decisões e ajudando a gerenciar os conflitos.  

 
Nas instituições hospitalares, os benefícios do uso do bom humor na 

assistência à criança promovem maior resistência à dor, maior aceitação dos 

cuidados de enfermagem, além de tornar o ambiente hospitalar mais agradável à 
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criança mediante brincadeiras. E esse efeito terapêutico proporcionado pelo humor 

pode ser visto em trabalhos dos doutores palhaços que atuam em unidades 

hospitalares no Brasil e no mundo (GARCIA, 2009). 

 
Dessa forma, o palhaço é visto como alguém que promove a quebra da rotina 

hospitalar e do ritmo dos acontecimentos. Por subverter a lógica, ele altera a própria 

imagem do hospital, ao transformar um posto de enfermagem em um “balcão de 

pizza” e “multar” uma maca por excesso de velocidade. É exatamente o fato de não 

ter medo de ser ridículo que cria uma oportunidade para brincar e se relacionar com 

as pessoas. Além disso, o palhaço ajuda a lembrar da vulnerabilidade da condição 

humana, num ambiente como o hospital, no qual se exige a perfeição (BESTETTI, 

2005; MASETTI, 2003). 

 
Autores como Masetti (2003), Saide (2005) e Oliveira (2008) têm estudado a 

atuação de grupos de palhaços no ambiente hospitalar e acreditam que o sorriso 

bem humorado resultante de um encontro com o palhaço demonstra que, de algum 

modo, o paciente supera seu sofrimento e suas dificuldades, ao menos por alguns 

instantes. Segundo esses autores, ao rir, no hospital, o paciente se distancia dos 

problemas associados ao seu tratamento, evidenciando aquilo que ainda está 

saudável nele.  
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3.5 O PALHAÇO NO AMBIENTE HOSPITALAR 

“A gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto humano”. 
(Victor Hugo) 

 

Para entender a razão do sucesso da atividade de palhaços em hospitais é 

preciso conhecer a origem do palhaço, sua trajetória histórica, seus significados e 

sua forma de agir. A figura do palhaço está presente em todas as culturas da 

humanidade. Sua mais antiga expressão é a que se faz presente nos rituais 

sagrados, em que ela é utilizada como elemento para espantar o medo, 

especialmente o da morte. Nos momentos mais dramáticos, o riso surge como uma 

válvula de escape das tensões do grupo, numa tentativa de retorno à normalidade. 

Em inúmeras épocas, encontra-se a prática de rituais em que se imitam coxos, 

cegos e leprosos, provocando o riso nos participantes. A representação de aleijões 

físicos e morais eram feitas pelos Astecas em grandes cerimônias em que o grupo 

tinha ataques de riso com imitações de enfermos (CASTRO, 2004). 

 
Na China Antiga, havia bufões andarilhos que divertiam as pessoas nas ruas, 

e é nesse país que existe o personagem cômico mais antigo ainda em atividade: o 

Macaco da ópera chinesa. Com suas trapalhadas, ele conserta a história, 

desmascarando o mal e premiando as boas intenções. No passado, os imperadores 

chineses também não dispensavam a presença de um bufão para alegrar o palácio. 

Como os bufões medievais, os palhaços das cortes egípcias eram, em sua maioria, 

anões ou corcundas. A deformidade lhes colocava em posição de inferioridade, o 

que facilitava a aceitação de seu comportamento ousado (THEBAS, 2005). 

 
Segundo Castro (2004), os nobres de Roma costumavam manter em casa 

uma trupe de palhaços anões, pois dizia-se que dava sorte. Numa sociedade em 

que a beleza e a força física eram cultuadas, ver alguém disforme era motivo de 

piada. Anões, corcundas e feios, de um modo geral, tinham no humor uma 

possibilidade de sobrevivência e de ascensão social. Cicirrus era o nome que se 

dava aos bobos, aos tontos que faziam rir por suas trapalhadas e por suas figuras 

desajeitadas e disformes. Além desses havia também o stupidus, um palhaço 

especialista em realizar imitações, fazendo trocadilhos e dizendo barbaridades. O 
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stupidus usava um gorro de feltro em forma de cone e um traje feito de inúmeros 

retalhos multicoloridos muito semelhante ao do Arlequim.  

 
Thebas (2005) afirma que, durante a Idade Média, em alguns países da 

Europa, surgiu a figura do bobo da corte para entreter os senhores feudais. Os 

personagens do teatro grego, bem como da commedia dell’arte italiana, usavam 

máscaras cujos detalhes representavam alguma de suas características. 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, p. 20). 

 
A palavra palhaço vem do italiano paglia, que significa palha. Isso porque a 

maioria das roupas dos palhaços era feita do mesmo tecido listrado que se faziam os 

colchões. Para proteger o corpo dos tombos, a roupa dos palhaços era afofada em 

determinadas partes, fazendo-os se parecer com colchões. Como os colchões 

tinham palha em seu interior, quem ficava dentro daquela roupa esquisita era 

chamado de palhaço. Dá-se também o nome de clown, que significa palhaço em 

inglês, vindo da palavra clod, que quer dizer torrão de terra, estúpido, bobo, 

excêntrico, rústico, capaz de provocar gargalhadas ao primeiro olhar (THEBAS, 

2005). 

 
Segundo Sachett (2009), o palhaço e o clown possuem uma mesma 

essência: colocar em exposição a estupidez do ser humano, relativizando normas e 

verdades sociais. Entretanto, há uma sutil diferença entre essas duas abordagens. 

Para o cineasta Fellini, o palhaço se refere àqueles cômicos que se utilizam de 

espaços públicos, abertos e populares como as praças e feiras. Por sua vez, o clown 

estaria ligado aos espaços mais elitistas e fechados como o teatro e o circo. 

 
Existem dois tipos clássicos de clown, denominados de Branco e Augusto. O 

clown Branco representa o papel do patrão, do chefe, aquele que manda e que é 

mais cerebral e intelectual. Normalmente, tem seu rosto pintado de branco e veste 

roupas com lantejoulas, herdadas do Arlequim da commedia dell'arte. O Augusto é o 
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bobo, o eterno perdedor, o ingênuo de boa-fé, o emocional. Infantil e exagerado; ele 

acaba sempre sofrendo tombos, pancadas, surras e tropeços. Essa figura tem como 

característica o uso do nariz vermelho, e as cores presentes em sua maquiagem são 

o vermelho, o branco e o preto. Suas roupas são desproporcionais ao seu corpo, 

coloridas e fora da moda. Algumas vezes se dá mal até o fim, mas, em outras, por 

inconsequência, acaba dando a volta por cima. Sempre sob o domínio do Branco, 

ele geralmente o supera, fazendo triunfar a pureza sobre a malícia, o bem sobre o 

mal, levando o público a identificar-se com ele e a dar boas risadas (SANTOS 

FILHO, 2008). 

 
Em 1986, Michael Christensen (Figura1), diretor do Big Apple Circus, de Nova 

Iorque, foi convidado a participar das comemorações do dia do Coração no Columba 

Presbyteran Babies Hospital, quando preferiu fazer uma satirização às rotinas 

médicas e hospitalares, utilizando o teatro Clown. O resultado dessa atividade 

surpreendeu todos os presentes, uma vez que as crianças que estavam internadas, 

deprimidas e apáticas participaram ativamente das atividades propostas. Após 

outras visitas de Michael, o hospital decidiu investir na continuidade do trabalho, 

nascendo, então, unidade de cuidados do palhaço (Clown Care Unit) (MASETTI, 

2003). 

 

 

 

 

 
 

Entre os idealizadores do “clown” como instrumento da atividade lúdica nos 

hospitais, destaca-se “Patch” Adams (Figura 2), médico norte-americano que, desde 

1985, revolucionou o atendimento médico em consultas e inspirou diversos grupos 

de palhaço-terapia pelo mundo. Adams (apud MASETTI, 2003, p. 36) relata que 

sentimentos como o humor, o amor e a alegria estimulam o sistema imunológico 

contra infecções e afetam a forma de cuidado entre pessoas: “Nunca é tarde para 

uma revolução de amor”. 
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Esses sentimentos são bem abordados no filme O Amor é Contagioso. No 

silêncio de um hospital, um palhaço com sapatos gigantescos e um enorme nariz 

vermelho surge pela porta. Segundo Patch Adams, o humor é o melhor 

medicamento, e ele está disposto a fazer o que for necessário para que os seus 

pacientes riam, colocando até mesmo sua carreira em risco. Baseado em uma 

história real, o filme, que tem como protagonista o ator Robin Williams (Figura 3), 

mostra como “Patch” enfrenta a corporação médica cheia de poder e prestígio em 

busca de seu ideal de tratar com amor e alegria seus pacientes. Cuidar do próximo é 

uma das grandes lições que Patch Adams nos ensina. Entretanto, ele vai além e nos 

mostra que a risada não é só o melhor remédio, como também é a “graxa” que 

lubrifica as relações de amizade (VEJA, 2013). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Atualmente existem inúmeros grupos de palhaços atuando em hospitais do 

mundo todo. No Brasil, o grupo mais conhecido são os Doutores da Alegria. Embora 

haja uma diversidade de espaços para a ação do palhaço, é importante ressaltar sua 

função social de transgressão das regras e de transformação das relações e da 

realidade externa (ACHCAR, 2005). 

 
Em 1988, Wellington Nogueira (Figura 4, p.36), ator brasileiro que morava em 

Nova Iorque, passou a integrar o grupo americano com o objetivo de adquirir 

conhecimentos e trazer a arte para o Brasil. Em 1991, retorna ao Brasil preparado 

para montar aqui um programa parecido com o Clown Care Unit do Big Apple Circus. 

Em setembro do mesmo ano, o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, 

atual Hospital da Criança, em São Paulo, deu credibilidade ao trabalho de Nogueira 

para a recuperação dos pacientes e iniciou, então, o programa brasileiro Doutores 

da Alegria. Esse programa tem como principal objetivo aliar conhecimento, arte e 

sensibilidade para avaliar a necessidade da criança e colocar esses conhecimentos 
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a seu dispor, utilizando-se do Teatro Clown. A experiência deu certo e Nogueira foi 

em busca de novos atores para formar a trupe Doutores da Alegria. Os Doutores da 

Alegria fazem parte de uma organização sem fins lucrativos, mantida por 

patrocinadores e mantenedores que realizam milhares de visitas por ano a crianças 

hospitalizadas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Recife (MASETTI, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doutores da Alegria é uma organização artística iniciada nos anos 1991, 

levando o trabalho de atores profissionais para hospitais. Utilizando a figura do 

palhaço que acredita ser médico e realiza “exames” e “consultas”, o artista passa a 

fazer parte do dia a dia das enfermarias, visitando todas as unidades em que há 

crianças e adolescentes internados e interagindo também com seus acompanhantes 

e profissionais do hospital (DOUTORES DA ALEGRIA, 2007). 

 
No documentário Doutores da Alegria: o filme, Wellington Nogueira afirma 

que, ao colocar um nariz ou pintá-lo de vermelho, o palhaço está dando um sinal, 

revelando um código para mostrar que ele é diferente dos demais e que pode fazer 

muitas coisas. Caracterizado assim, é possível falar e fazer coisas que, se fosse de 

cara limpa, provavelmente, a pessoa seria levada a sério e poderia até ser agredida. 

Ao colocar o código, o palhaço avisa para as pessoas que ele é diferente e que pode 

falar essas coisas (MOURÃO, 2005). 

 
Masetti (2003) ressalta que um dos pontos mais importantes da figura do 

palhaço é a sua generosidade, pois sua função social é fazer rir e dar prazer por 

meio da sua ingenuidade e da sua astúcia, bem como de suas trapalhadas. Acredita 

ainda que o palhaço é movido pela curiosidade e flexibilidade, pela capacidade de 

aceitar erros e transformá-los em recursos, pela postura de enobrecer a atitude do 

outro, por mais absurda que ela seja ao olhar racional.   



37 

 

 

Ele é o sacerdote da besteira, das inutilidades, da bobeira. Tudo o que não 

tem importância lhe interessa, sendo essa uma característica importante no 

cotidiano de um palhaço de hospital, pois o hospital: 

 
é um lugar onde não cabe o erro. Tudo tem que ser limpo, eficiente, sem 
falhas. Os profissionais que trabalham ali carregam o mesmo fardo, não 
podem falhar, têm a vida das pessoas nas mãos. Trabalho sério que muitas 
vezes se traduz sisudo. Prato cheio, verdadeiro banquete para um palhaço, 
personificação do erro, a falha ambulante: subverter (SAIDE, 2005, p.24). 

 

De acordo com Saide (2005), ao vestir um jaleco, o palhaço se apropria do 

vocabulário e do título daquele que tem o poder dentro de um hospital, o médico. E é 

como médicos, doutores especialistas em besteirologia que eles se apresentam, 

mas, jamais como palhaços, denominação incontestavelmente negada. Negando 

essa realidade de ser um palhaço, eles propõem a ficção e o jogo: brincar de médico 

dentro do hospital.  

 
Por meio do jogo, o palhaço promove o encontro com o outro. Ele só interage 

se houver um desejo do outro. Mediante um “não”, ele recua, mas só o faz depois de 

sutilmente tentar uma nova aproximação. Se o palhaço percebe que a criança não 

se incomodou, torna a jogar o chapéu, dessa vez, um pouco mais longe, e o busca. 

Nesse jogo de entra e sai, normalmente, ele acaba conseguindo inverter a situação 

inicial de recusa, passando a interagir com a criança. Por meio dessa interação 

artística, os palhaços promovem o que Masetti (2003) chama de “boas misturas”, ou 

seja, um encontro no qual indivíduos possam coexistir sem que haja destruição de 

um ou de outro, mas permitindo que o potencial de cada um se manifeste. 

 
Os Doutores da Alegria se tornaram uma referência no que diz respeito à 

humanização e às atividades de palhaço de hospital de tal forma que, ao longo 

desses anos, essa organização recebeu diversas premiações nacionais e 

internacionais, dentre elas, o prêmio Universidade de São Paulo de Direitos 

Humanos, em 2005, que os classificou entre as 40 melhores práticas sociais do 

mundo. Na verdade, esse sucesso faz que grupos que desenvolvem um trabalho de 

palhaço em hospital sejam comumente denominados também de Doutores da 

Alegria (GONTIJO, 2006). 
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Atualmente existem inúmeros grupos de palhaços atuando em hospitais do 

mundo todo como Clown Care Unit, Nova York (EUA); Die Clown Doktoren, 

Wiesbadery (Alemanha); Le rire Medicin, Paris (França); Associacion Payasos, 

Valência (Espanha). Alguns desses grupos formam a Associación Internacional de 

Narizes Rojas Sonrisa Mágica; Doctores Bola Roja, Lima (Peru); Mediclaun, Medellín 

(Colômbia); Hopiclown, Genève (Suiça).  

 
No Brasil, de acordo com Masetti (2003), em 2003, existiam cerca de 180 

grupos, dentre eles, Doutores da Alegria, São Paulo (SP); Doutores da Folia, Santos 

(SP); Pediatras do Riso, Uberlândia (MG); Palhaços de Plantão, Fernandópolis (SP);  

Palhaços de Plantão, Fernandópolis, Votuporanga, São José do Rio Preto (SP); 

Grupo Saúde & Alegria, Goiânia (GO); e Pronto Sorriso, Goiânia (GO), nosso objeto 

de estudo. Descreveremos brevemente a seguir algumas ações dos grupos Os 

Doutores da Folia, Doutores da Graça, Grupo Saúde e Alegria e Pronto Sorriso.  

 
O grupo Os Doutores da Folia foi fundado por Marco Antônio de Jesus e seus 

companheiros voluntários da ONG, em novembro de 1997. Ele é um dos parceiros 

no trabalho voluntário desenvolvido na Santa Casa da Misericórdia de Santos. Sua 

missão é levar amor e alegria às crianças e adolescentes internados nesse Hospital. 

O grupo é formado por 25 atores. Logo que chegam à Santa Casa começam a se 

preparar. No lugar do uniforme branco, os "doutores" vestem roupas coloridas e 

pintam o rosto com maquiagem artística. Cada integrante atua com o nome de um 

medicamento, fazendo que as crianças não  tenham receio de tomar os 

medicamentos solicitados pelos médicos. O grupo é uma instituição não-

governamental, possui ata de fundação e estatuto devidamente registrados, assim 

como CNPJ (antigo CGC). O trabalho dos Doutores da Folia é reconhecido pela 

sociedade. O grupo recebe ajuda de vários segmentos, tais como universidades e 

empresas.  

 
Em 2000, Rafael de Aquino criou os Doutores da Graça, grupo hoje 

denominado de Palhaços de Plantão, para desenvolver um trabalho de cunho 

artístico, com atores treinados para atuarem na área da saúde, a fim de contribuir 

para o tratamento de crianças e adolescentes internadas em hospitais, 

proporcionando alívio do sofrimento por meio do riso. O grupo iniciou o seu trabalho 

atuando na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis (SP). Em 
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novembro do mesmo ano, o trabalho se estendeu aos hospitais Santa Catarina e 

Casa de Saúde, em Votuporanga (SP). Posteriormente, em janeiro de 2005, à 

cidade de São José do Rio Preto (SP), no Hospital de Base. Desde março de 2006, 

a atuação também acontece na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Votuporanga. 

 
Entre os grupos atuantes em Goiânia (GO), temos a Associação Saúde & 

Alegria criado pelo auxiliar de escritório Maurício Antônio do Nascimento e duas 

amigas (Regina Carvalho e Cecília Bispo) após assistir na TV a uma matéria 

jornalística sobre o grupo Doutores da Alegria. A primeira visita hospitalar desse 

grupo aconteceu na pediatria do Hospital Araújo Jorge, onde receberam o apoio 

estratégico da psicóloga Dra. Patrícia Gramacho, objetivando auxiliar no processo de 

humanização do ambiente hospitalar e levar alegria e otimismo a crianças e adultos 

internos nos hospitais.  

 
A Associação Saúde & Alegria Animação Hospitalar  é uma instituição sem 

fins lucrativos de utilidade pública que atua desde 1998 com recreação hospitalar na 

cidade de Goiânia (GO), no Hospital Araújo Jorge, especializado em tratamento 

contra câncer, onde visita crianças e adultos. Todos os seus 37 integrantes são 

voluntários.   

 
O grupo Pronto Sorriso, objeto de estudo desta pesquisa, será apresentado 

no item 3.6 a seguir (p. 40). 
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3.6 O NASCIMENTO DO PRONTO SORRISO E A FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

“Quando você cuida de alguém que realmente está precisando, você vira um herói.  
Porque o arquétipo de herói é a pessoa que, se precisar enfrenta escuridão 

segue com amor  e coragem porque acredita que algo pode ser mudado para 
melhor”. 

(Patch Adams) 
 

 
A disciplina Pronto Sorriso foi criada em 1998 (Figura 5) por docentes do 

Departamento de Pediatria e acadêmicos da Faculdade de Medicina, como um 

projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, sem fins lucrativos. O grupo 

está em atividade desde março de 1999, no Hospital das Clínicas, em Goiânia. O 

projeto é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, envolvendo profissionais de 

diversas áreas, como Medicina, Pedagogia, Artes Cênicas e Arte Circense (LIMA, 

2008). Eventualmente atuam sob convite em eventos em creches, hospitais e postos 

de saúde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Visando contemplar o lúdico na formação holística do acadêmico, em 2007, o 

projeto foi inserido como uma disciplina de núcleo livre. Apesar de semelhante a 

outros projetos de palhaços de hospital, o Pronto Sorriso possui características 

próprias como propiciar o autoconhecimento e a busca do equilíbrio corporal que 

promove uma postura adequada para a construção do palhaço (Figuras 6). Por meio 
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de fundamentação teórico-prática, trabalha na perspectiva da construção de 

personagens utilizando técnicas teatrais e jogos lúdicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em sua maioria, os acadêmicos são graduandos de Medicina ainda nos 

primeiros períodos do curso que, após treinamento, atuam de maneira voluntária, 

levando alegria às crianças em tratamento médico no ambiente hospitalar. A 

construção do palhaço oferecida por essa disciplina está sedimentada em dois 

módulos teórico-práticos. No primeiro módulo, com carga horária igual a 60h, os 

discentes discutem o modelo biomédico, o corpo e suas relações, resgatando  elos 

perdidos, representação social e práticas educativas, jogos teatrais, o impacto do 

bom humor sobre o estresse e a saúde e o brincar no hospital. Além disso, no 

decorrer da disciplina, desenvolvem técnicas teatrais, mímicas e jogos lúdicos, 

buscando o autoconhecimento, aliado à linguagem corporal, que darão origem aos 

personagens. No segundo módulo, com 74 horas semestrais, os acadêmicos 

aprimorizam as técnicas apreendidas e as associam à arte do malabar, favorecendo 

ainda mais sua atuação no ambiente hospitalar.  

 
 Após a construção do personagem, os acadêmicos são inseridos na unidade 

de Pediatria (Figuras 7 e 8). Suas entradas são sempre em duplas distribuídas nos 

leitos das enfermarias. Cada dupla elabora o relatório de atendimento que será 

discutido no retorno à sala de aula. São realizadas entre 12 e 15 entradas por 

semestre. 
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Nessa perspectiva, a disciplina dá oportunidade aos acadêmicos de se 

conhecerem e de expressarem suas experiências pessoais enriquecendo o trabalho 

artístico-cultural dos doutores palhaços. O grupo trabalha valorizando mais o 

desenvolvimento pessoal que o produto artístico, ainda que sem descuidar da 

qualidade final. Isso porque a função da Medicina vai além do tratamento de 

patologias, com uso de drogas ou com intervenções cirúrgicas. O ponto fundamental 

desse núcleo livre está voltado às relações interpessoais e ao autoconhecimento 

dos acadêmicos, ampliando os horizontes em uma concepção biológica, 

psicossocial, cultural e espiritual, para que ele se torne um profissional diferenciado, 

crítico, sensível, comunicativo e com uma nova concepção do cuidar (LIMA, 2008). 

 
A disciplina Pronto Sorriso é uma metodologia inovadora de ensino no se 

refere a valores, atitudes, relações e formação humana, tendo como missão 

humanizar os acadêmicos e profissionais de saúde e outras áreas afins, por meio de 

uma visão inter-relacional entre o palhaço e o paciente. Baseados na afirmação de 

que todo relacionamento modifica ambas as partes, o Pronto Sorriso cuida dessa 

relação como um todo, preparando não só o atuante para incorporar o personagem 

palhaço, como também para avaliar e incorporar as vivências proporcionadas pelo 

projeto em sua futura vida profissional (LIMA, 2008). 

 
Para Lima (2008), este projeto é relevante para os estudantes, uma vez que 

atua mediante técnicas que articulam a arte com o cuidar, preparando não só o 

acadêmico para incorporar o personagem palhaço, mas também para as vivências 

futuras da vida profissional que surgem por meio de uma visão inter-relacional entre 

palhaço, paciente, ambiente e cuidador. 

 
Pessini (2004) declara que ser e fazer o diferencial no cuidado humanizado 

em um ambiente hospitalar requer do profissional da saúde que ele atue com 

humanidade, solidariedade e tenha uma postura correta e digna de caráter. Para 

tanto, o bom humor deve também participar do compromisso profissional daqueles 

que cuidam das outras pessoas. Com efeito, os doentes, uma vez tratados de forma 

gentil e cordial, sentem-se confiantes e alegres. 
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Diante da importância do humor nas atividades profissionais, a disciplina 

Pronto Sorriso foi expandida à pós-graduação da Faculdade de Medicina, dando 

origem à disciplina optativa denominada de Humor no Cuidar (Figura 9). 
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4 MÉTODO  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 
Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, transversal e de 

caráter exploratória, tendo como base os estudos desenvolvidos por Minayo (2010), 

que estabelece a importância da contextualização como princípio fundamental para 

uma análise qualitativa. Os estudos qualitativos para determinados objetos que 

envolvam questões processuais e a subjetividade humana são também adequados 

na área da saúde por captarem o ”significado e a intencionalidade” inerente aos 

atos, às relações e às estruturas sociais em um contexto.  

 
A pesquisa qualitativa é a metodologia preferencial para análise de motivos, 

sentimentos e percepções dos sujeitos do estudo, visto que parte do princípio da 

complexidade das ciências sociais que discorda da visão linear de causa e efeito e 

enfatiza as complicações e interações que os fenômenos possuem, levando em 

conta os aspectos subjetivos transformadores da realidade local avaliada (MINAYO 

1993; 2010). 

 
Um dos recursos sugeridos por essa metodologia é a técnica de Análise de 

Conteúdo, que tem a finalidade de “fundamentar impressões e juízos intuitivos, por 

meio de operações conducentes a resultados de confiança”, descrita como: 

 
O conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2013, p. 42). 

 
As fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três pólos 

cronológicos: 

 
1 – Pré-Análise, que contempla: leitura flutuante, deixando-se invadir por impressões 

e orientações de onde emergirão as hipóteses; escolha dos documentos com 



45 

 

 

demarcação do universo a ser analisado; formulação das hipóteses, em que a 

hipótese é uma afirmação provisória que se propõe verificar (confirmar ou infirmar). 

 
2 – Exploração do material: fase de codificação, decomposição ou enumeração em 

função de regras previamente formuladas. 

 
3 – Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, em que os resultados brutos 

são tratados de maneira a serem significativos e válidos. Nessa fase permite-se 

obter quadros de resultados que condensem as informações fornecidas pela análise, 

objetivos previstos, podendo também propor inferências e adiantar interpretações a 

propósito dos objetivos previstos ou que digam respeito a outras descobertas 

inesperadas. 

 
Esta a pesquisa teve início após análise e autorização do Núcleo de Pesquisa 

do Hospital das Clínicas da UFG, protocolo NP/HC/UFG Nº. 084/2013, que, em 

seguida, foi submetido à Plataforma Brasil e encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa Humana e Animal do HC/UFG, parecer consubstanciado Nº. 458.785, 

tendo sido aprovado conforme a Resolução CNS nº 196/1996 e seus complementos 

da Resolução CNS nº 466/12/12 (BRASIL, 2013). 

       

4.2  CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O cenário a partir do qual se realizou esta investigação foi a unidade 

pediátrica de um hospital escola da UFG frequentada por acadêmicos participantes 

do Pronto Sorriso que fazem visitas periódicas conforme orientações no decorrer da 

disciplina. A unidade pediátrica é composta por 06 enfermarias, sendo 01 de 

isolamento, totalizando 27 leitos. A equipe de profissionais que atuam na clínica 

pediátrica reveza em escalas de plantão e totaliza 06 enfermeiros e 38 técnicos em 

Enfermagem.  Diariamente, ficam no plantão 01 enfermeiro e 03 ou 04 técnicos nas 

enfermarias, durante as 24h do dia.  A unidade ainda conta com médicos residentes 

e professores do Departamento de Pediatria. 
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Este é um hospital escola público e geral que realiza atividades de ensino, 

pesquisa e assistência, sendo referência no Sistema Municipal e Estadual de Saúde, 

no atendimento aos pacientes portadores de patologias de média e alta 

complexidade. Dessa forma, as crianças internadas nas enfermarias pediátricas 

normalmente possuem diagnósticos de patologias de moderada a grave intensidade 

como: cardiopatias, problemas onco-hematológicos, hepatopatias, patologias 

respiratórias, digestivas e patologias cirúrgicas.  

 

O hospital é campo de ensino para os cursos de Medicina, Biomedicina, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia e 

Psicologia, além de oferecer residência médica e residência multiprofissional nas 09 

áreas de saúde: Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, 

Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, agrupadas em quatro áreas de 

concentração, a saber, Urgência e Emergência, Terapia Intensiva, Materno Infantil e 

Hematologia e Hemoterapia. 

 

4.3  PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Foram participantes deste estudo os acadêmicos de Medicina participantes da 

disciplina Pronto Sorriso nos anos de 2012 e 2013, bem como os profissionais de 

saúde atuantes na Unidade Pediátrica do Hospital das Clínicas.  

 
A amostra nesta pesquisa foi composta por 30 participantes, sendo 20  

acadêmicos de Medicina, nos primeiros períodos do curso (Tabela 1), e 10 

profissionais das áreas de saúde atuantes na Unidade Pediátrica do Hospital das 

Clínicas da UFG (Tabela 2) que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e foram entrevistados. Os critérios de exclusão foram egressos 

dos anos anteriores a 2012, os acadêmicos dos demais cursos da área da saúde e 

os que não responderam aos e-mails com solicitação do convite para participar da 

pesquisa, assim como os profissionais que não estavam de plantão no mês de 

março, período da coleta dos dados. 
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Em relação aos acadêmicos de Medicina foram inclusos os dos três últimos 

semestres referentes aos anos de 2012 e 2013. Esses foram selecionados por meio 

de uma lista de frequência da disciplina de núcleo livre Pronto Sorriso, constante nos 

arquivos da secretaria do Departamento de Pediatria da FM/UFG (Tabela 1).  

 
Os contatos foram feitos primeiro, por e-mail e, posteriormente, por telefone, 

informando detalhes da pesquisa.  Os retornos foram bem-sucedidos, dos 25 alunos, 

20 responderam positivamente, possibilitando o agendamento com antecedência, 

em local e horário adequados, para o procedimento da entrevista, respeitando a 

disponibilidade do participante. Dos 05 que não participaram da pesquisa, 01 estava 

fora do país, 02 os e-mails não foram reconhecidos e 02 não entregaram o TCLE 

nem compareceram à entrevista. 

 
          Para que objetivos propostos na pesquisa fossem alcançados, foram 

produzidos 02 instrumentos, ou seja, 02 roteiros para entrevista semi-estruturada, 01 

para os acadêmicos e 01 para os profissionais de saúde (Apêndices 3 e 4). O 

método de entrevista semi-estruturada foi escolhido por oferecer ao entrevistador 

flexibilidade na ordenação e formulação das perguntas durante a entrevista (GODOI; 

MATTOS, 2006). 

 
             TABELA 1 – Número de acadêmicos de Medicina por período do curso 

Período do Curso Nº de Acadêmico 

3º 

5º 

9º 

16 

03 

01 

TOTAL 20 

             Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Quanto aos profissionais das diferentes categorias que atuam na Unidade 

Pediátrica, o contato foi direto. Foram selecionados por meio de uma escala de 

trabalho mensal das seguintes categorias: Assistente Social, Enfermeiro, 

Fonoaudiólogo, Médico, Pedagogo, Psicólogo e Técnico em Enfermagem. Foram 

entrevistados todos os que aceitaram participar do projeto e que estavam atuando 

na unidade no período da coleta de dados, conforme Tabela 2. 
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         TABELA 2 – Número de profissionais de saúde entrevistados categoria profissional 

CATEGORIAS Nº de Profissionais 

Assistente Social 

Enfermeiro 

Fonoaudiólogo 

Médico 

Pedagogo 

Psicólogo 

Técnico em Enfermagem 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

03 

TOTAL                                    10 

          Fonte: Elaborado pela autora 

 

Dentre as categorias profissionais entrevistadas, os enfermeiros e os técnicos 

em enfermagem correspondem a 50% de um total de 10 e a um maior número de 

profissionais do sexo feminino (60%), o que reforçam os dados de estudos 

realizados na área da saúde como os de Alves, Godoy e Santana (2006).   Esse 

percentual deve-se ao fato de que este grupo representa o maior contingente nos 

hospitais. 

 

4.4  COLETA DE DADOS 

 

          Para proceder à coleta de dados por meio de entrevista gravada, foi utilizado 

como instrumento de busca um roteiro semi-estruturado produzido pela 

pesquisadora, sendo previamente testado e validado por quatro pesquisadores da 

UFG e PUC Goiás, antes de ser aplicado na pesquisa (Apêndices A e B). O roteiro 

foi composto por 15 questões para acadêmicos e 13 para profissionais para serem 

respondidas por cada um dos entrevistados. Foi ainda elaborado um questionário 

sociocultural contendo 07 itens, aplicado aos participantes acadêmicos. 

 
  As entrevistas são os instrumentos mais usados nas pesquisas de cunho 

qualitativo,  porque, além de permitirem captar melhor o que os pesquisados sabem 

e pensam, permitem também ao pesquisador observar a postura corporal, a 

tonalidade da voz e os silêncios (MINAYO, 2010).      
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 O método de entrevista semi-estruturada foi escolhido por oferecer ao 

entrevistador flexibilidade na ordenação e formulação das perguntas durante a 

entrevista (GODOY; MATTOS, 2006). A entrevista semi-estruturada  converge com a 

investigação qualitativa por permitir um encontro social entre pesquisador e 

pesquisando, numa relação de interação na qual o participante tem a possibilidade 

de discorrer sobre suas vivências, permeado pelo foco principal da pesquisa 

(LEOPARDI, 2001). 

 
Para o registro dos dados, foi utilizado como recurso um minigravador digital 

que possibilitou o armazenamento dos depoimentos em várias ferramentas digitais 

para posterior análise. Antes de proceder com a entrevista, cada participante 

recebeu o TCLE, no qual continha detalhes da pesquisa. Então, somente ser 

assinada a concordância de participação, a entrevista foi realizada. As entrevistas 

foram individualizadas, executadas pela própria pesquisadora e tiveram duração 

média de vinte minutos. 

 
As falas das entrevistas foram transcritas na íntegra pela própria 

pesquisadora, sendo, posteriormente, conferidas pela orientadora. Buscando 

preservar o anonimato dos participantes e situá-los conforme sua inserção nas 

unidades, foram adotadas abreviaturas e as falas foram identificadas por letra “A”  

para acadêmicos e “P“ para a categoria profissional, seguidas de números arábicos 

como, por exemplo, A1 e  P1.Enf., respectivamente, conforme lista de abreviaturas. 

 
Inicialmente procedeu-se a leitura flutuante das entrevistas, destacando 

temas e categorias relevantes ao foco do estudo. Após essa fase, passou-se para a 

categorização dos temas encontrados no material coletado. O processo de 

categorização é uma forma de apresentação didático-científica dos resultados e 

discussões obtidos com a análise dos dados. Pode-se entender categoria como 

palavras ou frases que englobam um número variável de temas, segundo uma 

proximidade, e que expressam significados importantes, atendendo os objetivos da 

pesquisa. Ao mesmo tempo, é possível criar novos conhecimentos e proporcionar 

uma visão diferenciada sobre os temas propostos (CAMPOS; TURATO, 2009). 
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Em seguida todas as entrevistas foram disponibilizadas na base de dados do 

software Atlas Ti, que realizou uma análise inicial, cruzamentos e relação de 

proximidades das categorias e unidades temáticas de acordo com as falas dos 

participantes da pesquisa. A escolha de uma teoria para realizar a análise e 

proceder à codificação dos dados é tão importante quanto a escolha da metodologia 

de análise. Conforme os dados, os objetivos e as estratégias nesta pesquisa, esse 

software gerou dados de frequência e percentagem nas categorias  e subcategorias 

analisadas. Acredita-se nas vantagens do software quanto ao alcance na geração e 

estruturação dos dados qualitativos; a análise e apresentação dos resultados, 

possibilitando a construção de redes semânticas; e a exportação de documentos em 

diferentes formatos (XML, HTML). 

 

4.5 ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 
 Para a análise dos dados, foi utilizada a técnica da análise de conteúdo 

proposta por Bardin (2013), de acordo com roteiro de desenvolvimento (Figura 10, 

p.49). Esse tipo de análise aparece como um conjunto de técnicas que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. 

Assim, foram feitas leituras e releituras das entrevistas até chegar-se às categorias 

temáticas que expressavam a percepção do trabalho do Pronto Sorriso pelos 

informantes. A intenção da Análise de Conteúdo é a inferência de conhecimentos 

relativos de condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência 

essa que recorre a indicadores (quantitativos ou não), conforme descrito por Bardin 

(2013). 

 
Várias são as modalidades de pesquisa qualitativa, dentre elas, a técnica da 

análise de conteúdo. De acordo com Bardin (2013), a análise de conteúdos é uma 

das modalidades de pesquisa qualitativa com a finalidade de fundamentar 

impressões e juízos intuitivos por meio de operações conducentes a resultados de 

confiança descritas como: 

 
conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
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conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2009, p.13). 
 

A análise de conteúdo pode ser uma análise dos “significados”, a exemplo da 

análise temática, embora possa ser também uma análise dos “significantes” (análise 

léxica, análise  dos procedimentos), conforme descrito por Bardin (2013, p. 34). Essa 

técnica consiste em classificar os diferentes elementos contidos nas fontes, segundo 

determinados critérios, para fazer surgir um sentido capaz de introduzir certa ordem 

na confusão inicial. 

 
Nesse processo de análise, é permitido o que se chama metodologicamente 

de inferência. Assim, ao produzir inferências sobre um texto, proporciona-se uma 

relevância teórica ao método, na medida em que se vincula, por exemplo, as falas a 

alguma teoria. Dessa forma, a interpretação é feita sob a perspectiva dos sujeitos 

pesquisados, e não na visão do pesquisador (CAMPOS; TURATO, 2009). 

 
A escolha de uma teoria para realizar a análise e proceder à codificação dos 

dados é tão importante quanto a escolha da metodologia de análise. Nesse sentido, 

escolheu-se o software Atlas Ti para análise dos dados em função da possibilidade 

de uso em diferentes tipos de pesquisa e emprego de estratégias de análises 

sistemáticas e complexas.  

 
Em seguida, passou-se à fase de categorização dos temas encontrados no 

material coletado, processo em que são apresentados didático-cientificamente os 

resultados e as discussões obtidos com a análise dos dados.  Mediante esse 

enfoque, procura-se dar certo ordenamento ao “caos” dos conteúdos dos 

depoimentos e tornar mais compreensível à apresentação do fenômeno estudado 

pelo pesquisador. Como já foi mencionado, categoria são palavras ou frases que 

englobam um número variável de temas, segundo uma proximidade, e expressam 

significados importantes, atendendo os objetivos da pesquisa, criando, ao mesmo 

tempo, novos conhecimentos e proporcionando uma visão diferenciada sobre os 

temas propostos (CAMPOS; TURATO, 2009). 
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4.6 ORGANOGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DE UMA ANÁLISE DE 

CONTEÚDO  
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da análise dos conteúdos obtida das entrevistas, obtiveram-se 

categorias e os eixos foram selecionados a partir dos objetivos estabelecidos neste 

estudo, divididas em 03 categorias temáticas para acadêmicos e 09 subcategorias. 

Procedeu-se a seguir o tratamento para os profissionais de saúde, no qual foram 

identificadas 03 categorias e 07 subcategorias. Essas foram organizadas na forma 

de tópicos, os quais serão apresentados na discussão e resultados. 

 
          Utilizando-se desses resultados obtidos por meio do Atlas ti, aprofundou-se a 

interpretação do significado das falas por meio da análise temática de Bardin e 

confrontou-se com o referencial teórico deste estudo. O tratamento dos resultados 

obtidos e a interpretação foi o último passo da Análise Temática de Conteúdo, no 

qual se aprofundou as interpretações do significado das falas por meio da análise 

temática de Bardin e confrontou-se com o referencial teórico deste estudo. 

 

 
5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRAFICA 

 

Na Tabela 3 (pg. 54), tem-se a caracterização sociodemográfica da amostra 

dos acadêmicos.  Durante o período estipulado para a coleta dos dados, obteve-se o 

aceite de 20 acadêmicos entre os 45 da lista de participantes da disciplina de núcleo 

livre Pronto Sorriso. 

 

De acordo com a Tabela 3 (pg. 54),, observou-se, no perfil geral dos 

acadêmicos entrevistados, que 40% tinham idade média de 19 anos, com 

predominância dos solteiros (100%),. Observou-se ainda uma maior participação 

feminina na disciplina (60%), o que confirma a tendência à maior participação das 

mulheres nos cursos de Medicina.  
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TABELA 3 –  Dados sociodemográficos dos acadêmicos de Medicina (n-20) 
 

Características Subdivisões das 
características 

Frequência 
Absoluta 

% 

IDADE 

19 anos 
20 anos 
21 a 25 
 

08 
06 
06 

40 
30 
30 

PROCEDENCIA 

Goiânia 
Outras cidades 
Não responderam 
 

12 
05 
03 

60 
25 
15 

SEXO 
Masculino 
Feminino 

08 
12 

40 
60 

ESTADO CIVIL 
Solteiro 
Casado 
 

20 
-- 

100 
00 

COM QUEM MORA 

Família 
Amigos / parentes 
Sozinho 
Não responderam 
 

10 
05 
03 
02 

50 
25 
15 
10 
 

PERIODO DO CURSO 
3º 
5º 
9º 

16 
03 
01 

80 
15 
05 

TOTAL   100 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na Tabela 4, tem-se a caracterização sociodemográfica da amostra dos 
profissionais de saúde. 

 
TABELA 4 – Dados sociodemograficos dos profissionais de saúde (n-10) 

Características Subdivisões das características Freqüência 
Absoluta 

 % 

Especialidades  
 

Assistente Social 
Enfermeiro/Técnico  
Fonoaudiólogo 
Médico 
Pedagogo 
Psicólogos 

01 
05 
01 
01 
01 
01 

10 
50 
10 
10 
10 
10 

Idade 
Entre 30 e 40 anos 
Entre 41 e 53 anos 

 

03 
07 

30 
70 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 

04 
06 

40 
60 

Tempo de instituição 
- UFG 

5 a 10 anos 
10  a 15anos 
>15 anos 
 

03 
05 
02 

30 
50 
20 

Pós-graduação 
Sim 
Não 

07 
03 

70 
30 

TOTAL   100 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quanto ao perfil geral dos profissionais de saúde entrevistados, revela-se que 

70% estão entre 41 e 53 anos. No item Tempo de Atuação no HC/UFG, 50% dos 

profissionais trabalham há mais de 10 anos na Instituição e 70% dos participantes 

fizeram pós-graduação, o que os torna mais bem preparados para sua atuação 

profissional. Dentre as categorias entrevistadas, os profissionais de enfermagem 

correspondem à metade, e esse percentual (enfermeiros e técnicos) deve-se ao fato 

de que este grupo representa maior contingente no hospital. 

 

 

5.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 

Para problematizar os objetivos propostos na pesquisa em relação à 

influência do Pronto Sorriso como instrumento do humor na formação humanística 

do acadêmico de Medicina em um hospital escola de Goiânia, foram analisadas as 

falas de 30 participantes da pesquisa. 

 
Para melhor compreensão e melhor didática optou-se por analisar as 

entrevistas separadas em dois grupos: análise das entrevistas dos acadêmicos de 

Medicina e análise das entrevistas dos profissionais de saúde atuantes na clínica 

pediátrica.  

 
 

5.2.1 Análise das Entrevistas dos Acadêmicos de Med icina 

 
 

 
A partir da análise dos conteúdos obtidos das entrevistas dos acadêmicos 

(Tabela 5) resultaram em 63 unidades de análise temática (uats), ou seja, 

segmentos ou partes da entrevista com sentido completo afins a um campo 

temático. Das 63 uats, foram construídas três categorias e nove subcategorias.  

 
A primeira categoria, Fatores que Contribuíram para a Busca do Pronto 

Sorriso, deu origem a três subcategorias: Ampliar conhecimentos e crescimento 

pessoal; Carga horária de núcleo livre; Entrada precoce no hospital das clínicas.   
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A segunda categoria, Dificuldades em Atuar como Palhaço Hospitalar, deu 

origem a duas subcategorias: Fatores emocionais relacionados à atuação do 

palhaço; Apoio na fase inicial das atividades no hospital.   

 
A terceira categoria, Fatores Influenciadores do Humor no Cuidar, deu origem 

a quatro subcategorias:  Ensino/aprendizagem;  Influência do humor na formação 

holística e humana do acadêmico de Medicina;  Humanização da assistência; 

Relações interpessoais. 

 
TABELA 5 – Distribuição percentual das categorias relacionadas aos acadêmicos e suas definições e 
justificativas (n= 63 uats) 
 

CATEGORIA/SUBCATEGORIA DEFINIÇÃO DA CATEGORIA % 

1  Fatores que Contribuíram para a Busca do Pronto 
Sorriso 
1.1  Ampliar conhecimentos e crescimento pessoal 
1.2  Carga horária de núcleo livre 
1.3  Entrada precoce no Hospital das Clínicas 
 

Referem-se aos  motivos que 
levaram os acadêmicos de 
Medicina a entrar no projeto 
Pronto Sorriso. 

36,5 

2  Dificuldades  em  Atuar  como Palhaçode Hospital 
2.1  Fatores emocionais relacionados à atuação do 
palhaço 
2.2  Apoio na fase inicial das atividades no hospital 
 

Dizem respeito aos 
obstáculos  encontrados 
pelos acadêmicos de 
Medicina na atuação como 
palhaço no hospital. 

      

3  Fatores Influenciadores da Formação Humanística do 
Acadêmico de Medicina 
3.1  Ensino/aprendizagem 
3.2  Influência do humor na formação holística e humana 
do acadêmico de medicina  
3.3  Humanização da assistência 
3.4  Relações interpessoais 
 

São pretextos que levaram os 
alunos a encontrar no humor 
motivos para alegrar crianças.  

43,6 

TOTAL   100 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
• Categoria 1 – Fatores que Contribuíram para a Busca do Pronto Sorriso: essa 

categoria deu origem a 3 subcategorias relacionadas à busca do Pronto Sorriso: 

Ampliar conhecimentos e crescimento pessoal; Carga horária de núcleo livre; 

Entrada precoce no Hospital das Clínicas.   

 
o Subcategoria 1.1 – Ampliar conhecimentos e crescimento pessoal: refere-se como 

os acadêmicos percebem o Pronto Sorriso como instrumento para ampliação dos 

conhecimentos e crescimento pessoal. Dessa forma, observamos nas falas dos 

acadêmicos que a busca pela disciplina Pronto Sorriso iniciou a partir de 

informações passadas por acadêmicos que já haviam participado dela, despertando-
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os para frequentarem o curso visando ampliar seus conhecimentos numa 

perspectiva holística na atenção ao paciente, bem como de seu crescimento 

individual, conforme as falas abaixo: 

 
[...] muita gente falava desse projeto de núcleo livre, como sendo um núcleo 
livre assim, que te ensina a crescer... uma experiência enriquecedora (A5). 
 
[...] eu queria saber mais desse projeto, ser mais humana na minha 
profissão, então eu gostei do projeto e resolvi aderir (A16). 

 
Resultados semelhantes aos acima descritos foram observados por Nogueira-

Martins (2014) em pesquisa realizada com alunos da graduação em uma 

universidade de São Paulo durante treinamento para formação de palhaços de 

hospital, em que relatam que buscaram a disciplina por informações passadas por 

colegas de turmas anteriores, na tentativa de ampliar conhecimentos e crescimento 

pessoal. 

Conforme Saippa-Oliveira (2004), a formação de um profissional de saúde 

não se esgota no mero aprendizado de competências e habilidades de ordem 

técnica, mas inclui também o manejo de situações de ordem intersubjetiva, em que 

assume importância um conjunto de valores éticos e morais.  

 
o Subcategoria 1.2 Carga horária de núcleo livre: refere-se aos segmentos das 

entrevistas que fazem menção ao conjunto de horas formais de participação do 

acadêmico exigidas pelo núcleo livre do curso de Medicina. Entende-se por núcleo livre 

um conjunto de conteúdo que objetiva garantir liberdade ao aluno para ampliar sua 

formação, sendo composto por disciplinas eletivas por ele escolhidas. A carga horária 

exigida era de 460h, sendo considerada extensa pelos acadêmicos (PROGRAD-

UFG). 

 
Na ocasião da pesquisa, os dois módulos de núcleo livre Pronto Sorriso I e II 

correspondiam a 143h, sendo este também um dos motivos de procura pelos 

acadêmicos. 

 
[...] eu tinha já prévia, dos veteranos, falavam que era um núcleo livre que 
tinha muitas horas e era um núcleo livre fácil (A7).  
[...] eu vi nesse projeto como uma oportunidade pra conseguir horas extras 
na faculdade (A9). 
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A notável busca que os levou a considerar o projeto como uma boa 

oportunidade para cumprir a carga horária exigida pelo curso não excluiu a 

existência de motivações diferentes como curiosidade ou afinidade com os ideais 

propalados pelo projeto. 

 

o Subcategoria 1.3 – Entrada precoce no Hospital das Clínicas: trata-se da 

manifestação dos acadêmicos de Medicina sobre o desejo de eles iniciarem 

quaisquer atividades no contexto institucional hospitalar.  

 
A entrada precoce no ambiente hospitalar reflete o anseio dos acadêmicos de 

Medicina de estarem na unidade hospitalar e manterem contato com o doente.  A 

disciplina de núcleo livre Pronto Sorriso permite ao graduando o contato inicial com o 

paciente. Trata-se de um momento importante de construção do conhecimento 

associando a teoria e a prática, capazes de preparar o aluno para o cuidado, 

abordando aspectos essenciais da arte médica permeada ao lúdico. O Pronto 

Sorriso proporciona também o aprendizado da relação médico-paciente e representa 

um marco na entrada do acadêmico no ambiente hospitalar no primórdio de sua 

formação, tal como exposto nos seguintes relatos:  

 
[...] foi uma oportunidade como sendo uma das melhores, entrar no hospital 
e ter contato com o paciente (A11). 
 
[...] como participei durante o segundo ano de faculdade, vi no projeto uma 
forma de iniciar o meu contato com o hospital (A12). 

 
 

Conforme Radcliffe e Lester (2003), a estruturação do curso de Medicina se 

dá em três momentos, sendo básico, clínico e internato, que existe desde a criação 

da primeira faculdade brasileira há mais de 200 anos. Esse tipo de organização gera 

no curso um tempo prolongado entre o ingresso do acadêmico e o seu contato com 

o paciente, levando-o à angústia em função disso. Somente no terceiro ano o aluno 

irá se defrontar com um sujeito que fala, pergunta e questiona comportamentos. A 

falta de vinculação das aulas teóricas com as práticas é vista como a responsável 

pela falta de preparo que os alunos apresentam ao iniciarem o contato com os 

pacientes. 
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• Categoria 2 – Dificuldades em Atuar como Palhaço de Hospital: nesta a análise, 

foram identificadas duas subcategorias: Fatores emocionais relacionados à atuação 

do palhaço e Apoio na fase inicial das atividades no hospital. 

 
o Subcategoria 2.1 – Fatores emocionais relacionados à atuação do palhaço: referem-

se às emoções do acadêmico ao usar do personagem para manter o contato direto 

com o paciente de forma lúdica. De acordo com Pinto (2001) a emoção é uma 

experiência subjetiva que envolve a pessoa toda, a mente e o corpo. É uma reação 

complexa desencadeada por um estímulo ou pensamento e envolve reações 

orgânicas e sensações pessoais. 

 
Quando questionados sobre as dificuldades em atuar pela primeira vez como 

palhaço no ambiente hospitalar, a maioria dos entrevistados referiu-se aos fatores 

emocionais relativos à expectativa do outro em relação à atuação desempenhada 

pelo personagem, ou seja, o medo da rejeição por estarem entrando como palhaços 

num ambiente hospitalar ou por fazerem brincadeiras em momentos considerados 

de dor e sofrimento. Os acadêmicos relatam que emocionalmente se sentiam 

incomodados durante o momento de abordar o paciente, seja pela rejeição ou pela 

situação do doente, conforme as falas abaixo. 

[...]  não estamos acostumados no início com este ambiente, e a rejeição 
não é algo fácil de ser contornado (A1). 
 
[...] vê o paciente naquela tristeza, eu não me sentia bem de chegar, parecia 
que eu tava fingindo de chegar super alegre, eu senti muita dificuldade 
nisso... tentar fazer uma brincadeira pro paciente rir (A8). 
 
 

.Além da dificuldade de lidar com a expectativa e o medo de rejeição, os 

entrevistados também admitiram sentir dificuldades em lidar com a carga emocional 

que envolve a situação. Esses dois aspectos tornaram-se as duas dificuldades de 

dimensões emocionais mais destacadas quando trataram de falar sobre a atuação 

como palhaço hospitalar, como se pode notar nas falas abaixo. 

[...]  a primeira vez que a gente foi na pediatria foi bem traumatizante,. Teve 
até uma criança que falou assim: Quando que vocês vão embora? Sai daqui 
. (sorriso) e ai a gente, nossa como assim? É eu esperava algo diferente., 
com o tempo a gente foi ganhando o espaço, confiança (A3). 
 
[...] Muitas vezes me senti inútil e indesejado. Mas quando o paciente se 
interessa por minha presença como palhaço, me sinto muito bem e 
realizada por fazer um paciente se esquecer por alguns minutos da sua dor 
(A14). 
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Outros acadêmicos, ao serem entrevistados, referem sentimentos de 

insegurança e medo nos primeiros contatos com o paciente hospitalizado, conforme 

as falas anteriores. No entanto declaram que, no decorrer das visitas, esses 

sentimentos foram desaparecendo e aos poucos conseguiram conquistar seu 

espaço na unidade pediátrica, como também junto aos pacientes e profissionais de 

saúde. 

 
Segundo Quintana (2008), o sentimento de insegurança e medo surge em 

decorrência da falta de preparo sentida pelo estudante no momento tão esperado do 

primeiro contato com o paciente. Isso pode propiciar uma experiência avaliada como 

negativa e frustrante pelos discentes. Embora os sujeitos da pesquisa tivessem 

passado por preparação em aulas teóricas/práticas, o medo e a insegurança fazem 

parte desse momento do encontro com situações novas. 

 
Semelhantes dificuldades foram abordadas no estudo de Nogueira-Martins 

(2014), no qual os estudantes relatam sentimentos de medo, ansiedade e angústia 

durante o treinamento. 

 
o Subcategoria 2.2 – Apoio na fase inicial das atividades no hospital: trata-se da 

recepção dos acadêmicos na chegada ao hospital e nas unidades onde o palhaço 

atua.  

 
 Nessa subcategoria os participantes do estudo relataram necessidade de 

maior apoio nos primeiros momentos ao adentrarem a unidade hospitalar e que 

sentiram dificuldades, o que se considera perfeitamente comum, haja vista que a 

maioria dos acadêmicos ainda está na adolescência e, portanto, sem qualquer 

experiência. 

 
[...] não tínhamos muito apoio nos primeiros dias, à gente ainda tava muito 
inseguro, com medo de não dar certo, da criança não gostar da gente (A3). 
 
[...] eu acho que se o professor fosse aos primeiros dias com algum grupo 
pra gente aprender como que o palhaço faz mesmo, talvez assim, ajudasse 
a deslanchar mais rápido (A4). 
 
 

Embora relatassem sentir a falta do professor, o qual não poderia estar 

presente em todas as visitas, percebeu-se que alguns acadêmicos sentiram, nos 
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profissionais de saúde presentes na unidade hospitalar, cooperação e harmonia 

para com a atuação do Pronto Sorriso: 

[...] os  profissionais ajudam bastante mesmo, em geral os profissionais aqui 
do HC já entendem o projeto e ajudam, é bem tranqüilo. Os acompanhantes  
sempre quer ajudar, eles davam uma noção do que você deveria falar com 
a criança. Com as crianças foi bem legal, qualquer coisa que você fizesse 
ou falasse elas já começavam a rir (A7). 
 
[...] ajuda do profissional de saúde que tão ali indicando pra gente, olha, vai 
naquele paciente ali (A18). 

 

 
Percebia-se na fala dos acadêmicos que a emoção tomava conta daqueles 

jovens ao relatarem os momentos vividos durante a atuação como doutores 

palhaços do Pronto Sorriso.  

 
Percepção semelhante à nossa pesquisa foi observada por Araújo-Guimarães 

(2009). No que diz respeito ao apoio da instituição hospitalar à execução de suas 

intervenções, os voluntários reconhecem que: “Não se fecham às portas”. No 

entanto, pensam que: “Qualquer outro apoio, financeiro, psicológico seria lucro”.  

 
 

• Categoria 3 – Fatores Influenciadores da Formação Humanística do Acadêmico de 

Medicina: esta categoria originou quatro subcategorias: Ensino-aprendizagem; 

Influência do humor na formação holística e humana do acadêmico de Medicina; 

Humanização da assistência e relações interpessoais. 

 
• Subcategoria 3.1 – Ensino-aprendizagem: refere-se aos indícios verbais 

apresentados pelos acadêmicos e aos processos de ensino-aprendizagem 

desenvolvidos pelo Pronto Sorriso.  

 
Segundo Vygotsky (1998), o processo de ensino-aprendizagem inclui sempre 

aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre essas pessoas.  O ensino, 

portanto, deve contribuir para que o aluno construa conhecimentos das diferentes 

ciências, competências e habilidades, atitudes e valores necessários para realizar o 

seu projeto de vida. Assim, o conhecimento é construído em estreita relação com os 

contextos em que são utilizados, lê vando em conta os aspectos cognitivos, 

emocionais e sociais presentes. 
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[...] percebi que a atividade foi boa para melhorar essa minha relação 
medico paciente que é muito importante na nossa Medicina hoje. ..aumentar 
esse contato que existe entre nós e o paciente (A17). 
 
[...] por mais que os professores da faculdade nos ensinou isso, antes a 
gente tinha uma visão muito cientifica assim, mecanicistas  do paciente, e o 
Pronto Sorriso nos ensinou uma humanização mais concreta (A10). 

 

 Percebeu-se pela fala dos acadêmicos o quanto à disciplina contribuiu no 

processo ensino/aprendizagem para conhecer a si mesmo, antes mesmo de buscar 

conhecer o outro. 

 
Semelhante à nossa pesquisa, Nogueira-Martins et al. (2014) também 

observaram, em seu estudo quanto à percepção sobre as competências 

desenvolvidas pelos acadêmicos, que a estimulação da autoconsciência e o contato 

com seus próprios medos e virtudes foram válidos em sua aprendizagem. 

 
• Subcategoria 3.2 – Influência do humor na formação holística e humana do 

acadêmico de Medicina: refere-se como o humor abordado durante a disciplina do 

Pronto Sorriso pode influenciar na formação holística, mais lúdica e humana do 

acadêmico. 

 
Conforme Yus (2002), a educação holística é um processo de 

desenvolvimento do interior para o exterior, uma auto-descoberta. O estudante é 

incentivado para a auto-estima, à responsabilidade pessoal e coletiva de todos os 

aspectos de nossas vidas. Ela reconhece o potencial inato de qualquer estudante 

para o pensamento inteligente, criativo e sistêmico.  

 
Diante do exposto sobre a visão da escola holística, há necessidade de 

mudança em relação à formação do educador e do modo de como educar, numa 

perspectiva também holística. Essas mudanças na forma de pensar e sentir 

contribuíram para a formação holística dos acadêmicos que passaram a inserir o 

humor no atendimento ao paciente: 

 
[...] com o Pronto Sorriso vi oportunidade de fazer algo bom, como levar um 
pouco de alegria ou pelo menos alguma distração para os pacientes (A20). 
 
[...] o Pronto Sorriso, me fez melhorar a visão holística do paciente [...] mas 
o que importa de verdade é o que você sente ao entrar na enfermaria e o 
que o paciente sente ao ver você entrar na enfermaria (A13). 
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Os acadêmicos entrevistados falaram sobre a contribuição que o Pronto 

Sorriso deu à sua formação profissional. Nesse sentido, os estudantes valorizaram a 

pessoalidade na relação médico/paciente: 

 
[...] o Pronto Sorriso traz essa proximidade de um contato mais próximo com 
o paciente, de uma maneira mais pessoal, a gente querer saber do 
paciente, trazer o riso pra ele. Pra mim foi bastante importante (A2). 
 
[...] eu aprendi no Pronto Sorriso que tem muita coisa que você pode fazer, 
que às vezes o acompanhante não ta, então você pode ser carinhoso (A3). 
 

 
Ainda na análise da formação humana, os acadêmicos referem-se a ganhos 

futuramente relacionados às atividades profissionais, como também na dinâmica dos 

seus estudos relacionados a outras disciplinas da faculdade por cursarem o Pronto 

Sorriso. Eles também afirmam que compreenderam que lidar com a vida humana 

requer um senso de responsabilidade e espírito solidário. Afirmam ainda a 

importância de ser uma pessoa decidida, ter visão do todo, bom relacionamento 

social e sem receio da proximidade física, além de diversas outras características 

que garantem a saúde pessoal e coletiva da comunidade: 

 
[...]  sendo palhaço do Pronto Sorriso, eu ganhei muito na relação com o 
paciente. eu tive mais facilidade nas matérias, após o Pronto Sorriso, foi 
mais fácil de já fazer a entrevista com o paciente, fazer anamnese com o 
paciente (A8). 
 
[...] o Pronto Sorriso contribui para humanizar a formação dos profissionais 
da saúde. Dessa forma contribui para aperfeiçoar  a futura relação médico -
paciente (A14). 

 
O que mais se destacou nesta subcategoria foi à valorização da relação entre 

médico e paciente observada nas falas abaixo: 

[...] parece até mágico, se eu não tivesse feito o Pronto Sorriso, eu não teria 
a visão que eu tenho hoje,  eu acho que a proposta de humanização que o 
projeto traz é muito boa, a gente consegue realmente sentir, estar do outro 
lado, conseguir ter mais sensibilidade, olhar o paciente, a tenta perceber 
alguma coisa dele, antes do cuidar propriamente dito (A3). 
 
[...]  ver o paciente também como um ser humano mais frágil, debilitado que 
ta precisando da sua atenção. Porque ele não querer que você 
simplesmente cure a doença dele. Ele também que você trate ele como um 
ser humano, que está frágil, só que naquele momento (A18). 

 

Essa dimensão mais humana da profissão foi amplamente reconhecida e 

comentada pelos entrevistados quando trataram da subcategoria “relações 
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interpessoais” estabelecidas pelos acadêmicos que participam do Pronto Sorriso. 

Essas relações foram reconhecidas por eles como ótimas tanto por parte dos 

pacientes, em especial as crianças, quanto dos familiares acompanhantes e dos 

profissionais do HC/UFG. 

[...] Sentia-me útil de certa forma naquelas enfermarias, eu sentia que 
estava amenizando sofrimentos ao desviar a atenção das crianças, da dor 
para as risadas (A1). 
 
[...] eu achei muito interessante a gente ter tido esse contato mais 
humanizado que é a proposta do Pronto Sorriso... isso ajuda você mudar 
sua percepção (A7). 

 
 
 Conforme estudo observado por Nogueira-Martins et al. (2014), os estudantes 

relatam que o treinamento teve repercussões positivas em suas vidas diárias, afetou 

as relações interpessoais, pois despertou a autoconsciência, a paciência e a 

tolerância para com o outro. 

 
• Subcategoria 3.3 – Humanização da assistência: trata-se da maneira como o 

acadêmico de Medicina percebe sua maneira de abordar o paciente de forma mais 

humana. Humanizar em saúde é resgatar o respeito à vida humana, levando-se em 

conta as circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes em todo 

relacionamento humano; é resgatar a importância dos aspectos emocionais 

indissociáveis dos aspectos físicos na intervenção em saúde (BRASIL, 2001). 

 
Nessa subcategoria, os acadêmicos entrevistados mencionaram a 

importância do contato, inclusive físico, com o paciente como uma forma de 

amenizar o sofrimento experimentado pelo paciente: 

 
[...] o Pronto Sorriso afirma e reforça para a gente que participa a 
importância do cuidado integral do paciente, e multiprofissional (A15). 
 
[...] você se vê como uma pessoa que ta ali tentando tirar a atenção daquele 
paciente, do sofrimento, pra fazer ele rir (A18). 
 

Humanização da Assistência é entendida como dignidade e respeito à vida 

humana, enfatizando-se a dimensão ética na relação entre pacientes e profissionais 

de saúde (VAITSMAN; ANDRADE, 2005). Nesse sentido, ao falarem da 

humanização da assistência, os acadêmicos mergulharam numa autoavaliação que 

indica a humanização do próprio profissional em formação, na medida em que 
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pontuaram a própria mudança de postura com relação ao paciente, priorizando a 

relação entre pacientes e médicos.  Percebe-se nas falas uma relação reflexiva em 

que o acadêmico reelabora sua própria forma de avaliar a postura médica, a fim de 

chegar a uma postura que dignifica o paciente: 

[...] com o Pronto Sorriso a gente vê o paciente de outra maneira, a gente 
quer proximidade e tirar o sorriso dele, então é uma maneira totalmente 
diferente de encarar o paciente e isso pra mim foi muito bom, um 
conhecimento de vida que eu não teria na faculdade (A2). 
 
[...] o Pronto Sorriso auxilia na percepção de que o profissional da saúde 
deve dar atenção integral ao paciente, e não a doença (A12). 
 

 
Conforme definição do MS, a humanização do atendimento é a 

responsabilização mútua entre os serviços de saúde e a comunidade e 

estreitamento do vínculo entre as equipes de profissionais e a população. De acordo 

com o PNHAH, o sucesso de todo o processo de humanização  

 
está em fortalecer este comportamento ético de articular o cuidado técnico-
científico, já construído, [...] com o cuidado que incorpora a necessidade de 
explorar e acolher o imprevisível, o incontrolável e o singular. Esclarece que 
trata-se de um agir inspirado em uma disposição de acolher e de respeitar o 
outro como um ser autônomo e digno, [e afirma que é imperioso] repensar 
as práticas das instituições de saúde, buscando opções de diferentes 
formas de atendimento [...] que preserve este posicionamento ético no 
contato pessoal e no desenvolvimento de competências relacionais 
(BRASIL, 2001, p.52 ). 
 

• Subcategoria 3.4 – Relações interpessoais: refere-se à maneira como os alunos 

vêem suas relações com os pacientes e com os demais profissionais de saúde e o 

que isso pode contribuir para a sua formação acadêmica.  

 
Relacionar-se é dar e receber ao mesmo tempo, é abrir-se para o novo, é 

aceitar e fazer-se aceito, buscar ser entendido e entender o outro. A aceitação 

começa pela capacidade de escutar o outro, colocar-se no lugar dele e estar 

preparado para aceitar o outro em seu meio (ROCHA, 2010). 

 
Nota-se, pelas falas dos acadêmicos, que bons relacionamentos interpessoais 

se deram por conta da ausência de conflitos. A boa recepção aos membros do 

Pronto Sorriso e a ausência de interferência no trabalho dos profissionais de saúde 

foram interpretadas pelos entrevistados como um sinal de que tais relações são 

positivas e desejáveis. Isso gerou uma consciência coletiva que favoreceu o 



66 

 

 

relacionamento entre os participantes do Pronto Sorriso com os demais  

profissionais, pacientes e familiares: 

 
[...] era uma relação muito boa, a gente chegava lá, é a primeira boa 
recepção era dos médicos, das enfermeiras, é dos técnicos, todo mundo 
achavam bom à gente chegar”. Você chega fazendo palhaçada pra uma 
criança, é você se sente mais em liberdade, porque, o ridículo que você 
mostra, ela acha mais (riso) engraçado. A  família sempre gosta (A5). 
 
[...] todos eles recebiam muito bem assim, principalmente a pediatria, os 
acompanhantes, as mães entravam na brincadeira,  riam, eu achei que foi 
positivo assim com a família... depende muito do profissional, mas não sei, 
eles falavam: Ah, que bom que vocês voltaram (A3). 

 
 

Esses achados referentes às relações interpessoais são similares aos 

resultados encontrados em uma pesquisa feita por Salles (2012). O crescimento do 

debate contemporâneo sobre as relações entre professor e aluno, médico e 

paciente, médico e comunidade, médico e equipe de saúde, no qual os temas de 

humanismo e ética recebem singular realce, confere relevância a esse aspecto 

apreendido e sinaliza que novos estudos poderão aprofundar e qualificar o que tem 

sido concebido como relacionamento saudável no curso de Medicina, tendo em vista 

a fala do profissional de saúde, ao referir que a relação com a criança foi boa e que  

as famílias são as que mais a motivam. Considerado pelo profissional como uma 

relação não profissional, e sim uma relação de amizade mesmo. 

 
Há de se considerar que a prática profissional em um hospital está baseada 

nas relações entre pessoas, sejam elas trabalhadores ou pacientes e familiares. É 

raro encontrar um profissional de saúde que esteja vinculado apenas a uma 

máquina para realizar seu trabalho. No processo de trabalho hospitalar, haverá 

sempre uma relação de interdependência entre os diferentes trabalhadores, 

permeada pelas expectativas de uns com os outros e com a subjetividade de cada 

trabalhador. Além disso, essas relações também estão marcadas pelo julgamento 

das ações e pelos lugares de autoridade definidos nas relações de poder, 

ocasionando, por vezes, em conflitos e disputas que favorecem o estresse e o 

desgaste emocional (BIANCHESSI; TITTONI, 2009). 
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5.2.2  Análise das entrevistas dos Profissionais de  Saúde 
 
 

A análise dos conteúdos obtidos das entrevistas dos profissionais de saúde 

(Tabela 6) resultou em 56 uats. Das 56 uats, foram construídas três categorias e 

sete subcategorias temáticas. 

A primeira categoria, Percepção do Trabalho do Pronto Sorriso e suas 

Interferências na Clínica Pediátrica, originou três subcategorias: Melhoria da 

aceitação terapêutica; Mudança no ambiente hospitalar e Contribuições durante os 

procedimentos.  

 
A segunda categoria, Compreensão da Relação do Pronto Sorriso  com  o 

Trabalho em Equipe,  deu origem a duas subcategorias: Aceitação do Pronto Sorriso 

pelo profissional da saúde e Parcerias no trabalho multiprofissional.  

 
Na terceira categoria, Influência do Pronto Sorriso na Formação do 

Acadêmico de Medicina foram desenvolvidas duas subcategorias: Atendimento 

humanizado e Respeito ao trabalho do outro profissional. 

 
 
TABELA 6 – Distribuição das categorias relacionadas aos profissionais de saúde, suas definições e 
justificativas (N=56 uats) 
 

CATEGORIA DEFINIÇÃO % 

1 Percepção do Trabalho do Pronto Sorriso e suas 
Interferências na Clínica Pediátrica 
1.1   Melhoria da aceitação terapêutica 
1.2  Mudança no ambiente hospitalar 
1.3 Contribuições durante os procedimentos 
 

Trata-se da percepção dos 
profissionais de saúde ao 

trabalho do Pronto Sorriso na 
clínica pediátrica do HC. 

38,7 

2 Compreensão da Relação do Pronto Sorriso  com  o 
Trabalho em Equipe  

 Aceitação do Pronto Sorriso pelo profissional da 
saúde 
2.2  Parcerias no trabalho multiprofissional 
 

Trata-se da percepção da 
atuação do Pronto Sorriso nas 

relações do trabalho em 
equipe. 

 

29,1 

3  Influência do Pronto Sorriso na Formação do Acadêmico 
de Medicina 
3.1  Atendimento humanizado 
3.2  Respeito ao trabalho do outro profissional. 
 

Refere-se à percepção dos 
profissionais de saúde sobre a 
influência do Pronto Sorriso na 

formação do acadêmico de 
Medicina. 

 
 

32,2 

TOTAL   100 

Fonte: Elaborado pela autora 
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• Categoria 1 – Percepção do Trabalho do Pronto Sorriso  e suas Interferências na 

Clínica Pediátrica: foram identificadas três subcategorias, a saber: Melhoria da 

aceitação terapêutica,  Mudança no ambiente hospitalar e Contribuições durante os 

procedimentos. 

 

o Subcategoria 1.1 – Melhoria da aceitação terapêutica: refere-se como o profissional 

de saúde percebe como a criança aceita as intervenções do tratamento após a visita 

do Pronto Sorriso. Nessa categoria será descrita a maneira como as crianças têm 

respondido ao itinerário terapêutico. Por “melhoria da aceitação terapêutica” 

procurou-se conhecer a maneira como as crianças têm respondido ao tratamento 

terapêutico.  

o  
Quando questionados sobre a importância das atividades realizadas pelos 

palhaços na unidade pediátrica, observam melhora da aceitação da criança em 

relação ao tratamento proposto, bem como do seu estado de humor. 

[...] nessa minha prática, nessa vivência na pediatria, muitas e muitas 
crianças melhoraram na qualidade, principalmente no humor que fica 
dependendo do grau, do momento do adoecimento, eles ficam com o humor 
rebaixado e com a entrada do Pronto Sorriso, isso vai se alterando, então 
com a integração, adesão ao tratamento, fica muito positivo (P3Psi). 

 

Nossos resultados estão em concordância com as observações feitas em 

outros grupos de palhaços em hospital. Masetti (2010) constatou, em pesquisa 

realizada no Hospital das Clínicas de São Paulo, que os profissionais acreditam que 

as crianças ficam mais ativas, motivadas, falantes e mais colaborativas com os 

profissionais da saúde. Essa pesquisa apresenta evidências clínicas de melhora do 

paciente, visto que eles se alimentam melhor e aceitam com mais abertura os 

exames e procedimentos médicos, após as visitas dos palhaços, Doutores da 

Alegria. 

 
Para Masetti (2003) o sorriso resultante do encontro com o palhaço revela 

que, de alguma forma, a criança percorreu seu sofrimento e suas dificuldades e 

pode transformá-las. 
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o Subcategoria 1.2 – Transformação no ambiente hospitalar: refere-se como o 

profissional de saúde percebe a influência das intervenções do Pronto Sorriso no 

ambiente hospitalar e como a crianças reagem a essas  visitas.   Nessa 

subcategoria, os profissionais relatam sua contribuição como significativamente 

positiva por proporcionarem às crianças bem-estar, descontração, diversão, bom 

humor,  alívio dos sintomas e melhora do estado geral. 

 
[...] Eu acho que ele não interfere, ele contribui, porque você percebe que 
tanto as crianças, quanto a equipe, quanto os cuidadores é o momento em 
que eles se soltam um pouco mais, é um momento que eles interagem, e 
isso com certeza é um lado positivo nas relações interpessoais e nessa 
forma que essa família ta lidando com a internação também (P6.Ass. Soc). 
 
[...] Bom. Na minha atividade especifica, eles interferem positivamente. 
Porque uma das ações que eu desenvolvo na pediatria, na medida que foi 
possível, varias vezes eu contei com  a participação do Pronto Sorriso 
nessas atividades...   é eu acho que aqui vem  a grande contribuição deles, 
eu acho que a interferência que eu chamo aqui é de positiva (P8.Pgo). 

 

A interferência mais assinalada pelos entrevistados está relacionada ao 

humor proporcionado pelos participantes do Pronto Sorriso por eles tornarem o 

ambiente mais alegre. Um dos entrevistados também esclareceu que isso ocorre por 

terem atividades previamente marcadas, ou seja, por já estar estabelecida a visita 

dos participantes do projeto: 

[...] Eles vem sempre num horário oportuno que, normalmente um horário 
que é estipulado. Não atrapalha nossa atividade em nada não. E assim, 
são, na hora que a gente tem que fazer uma medicação, alguma coisa, eles 
dão licença. É, não atrapalha em nada não (P5.Tec.Enf.). 

 
Apesar disso, outro profissional ainda assinalou que houve casos em que foi 

necessário remanejar procedimentos por causa da presença do projeto, porém, 

segundo o relato, isso foi realizado sem problemas, posto que a atuação do Pronto 

Sorriso contribuiu positivamente para o desenvolvimento de outras atividades com 

as crianças: 

[...] Sim. Na medida em que eles entram no ambiente sem que tenhamos 
uma programação prévia, a rotina do ambiente muda. Como é algo bom 
para os pacientes, somos receptivos e colaboramos com a atividade 
permitindo que a mesma ocorra. Exemplo: às vezes era o momento de um 
procedimento, ou a hora em que iria-se realizar exame físico do paciente, ou 
conversar com a cuidadora. Tentamos remanejar a atividade para que o 
paciente participe da brincadeira com os atores (P4.Med.). 
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O que se percebe é, novamente, a confirmação de uma boa aceitação da 

presença dos Doutores palhaços por parte dos profissionais. Não houve nenhuma 

reclamação sobre interferência, negativa, na rotina do hospital por causa do Pronto 

Sorriso. Corroborando com esse fato, Sena (2011) também destaca em seu estudo a 

receptividade dos profissionais aos Doutores da Alegria, conforme o depoimento de 

uma psicóloga, que relata perceber que as pessoas estão mais abertas para esta 

intervenção lúdica, fazem mais brincadeiras com os Doutores, e que os mesmos 

estão ganhando espaço dentro do hospital. 

 
o Subcategoria 1.3 – Contribuições durante os procedimentos: refere-se às 

contribuições percebidas pelos profissionais de saúde antes ou durante os 

procedimentos na unidade pediátrica. Segundo Mitre e Gomes (2004), os 

profissionais de saúde concordam que o brincar favorece a diminuição do isolamento 

vivenciado pelo paciente, pois com essa ação eles interagem mais uns com os 

outros e com a equipe. Esse relato também foi observado nas falas dos profissionais 

entrevistados nesta pesquisa. 

 

[...] maior aceitação de tratamento como punção venosa. É a comunicação 
das crianças com a equipe de trabalho, com a equipe multiprofissional. A 
interação melhor, mais clara, mais objetiva, mais cotidiana (P2Enf.). 
 
[...]  eu acredito que eles contribuem ...  no geral, eles se alegram, então 
isso facilita depois a nossa entrada nossa intervenção como psicólogos 
(P5.Psi). 
 
[...] Eu acho que ele não interfere, ele contribui, porque você percebe que 
tanto as crianças, quanto a equipe, quanto os cuidadores é o momento em 
que eles se soltam um pouco mais, é um momento que eles interagem, e 
isso com certeza é um lado positivo (P8Pgo). 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que o Pronto Sorriso influencia positivamente o 

ambiente hospitalar com suas atividades e que isso ocorre não apenas com os 

pacientes e seus acompanhantes, como se pode notar nas declarações acima, mas 

também com os profissionais do HC/UFG. 

 
Nos estudos de Sena (2011) semelhantes ao nosso, os profissionais 

entrevistados também observaram que as atividades dos Doutores da Alegria 

ajudam na melhora do humor da criança, o que, consequentemente, colabora nas 

intervenções dos profissionais de saúde. Na fala da psicóloga, percebe-se que ela 
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relata a importância do trabalho dos palhaços, por ser complementar à prática da 

Psicologia. Ela relata ainda que muitas vezes ela não conseguia abordar o paciente 

por estar deprimido, mas que, após a  intervenção dos  Doutores da Alegria, o 

paciente passava a sorrir, ficando mais disposto ao tratamento.  

 
Achcar (2007) acredita que quando o palhaço traz no seu corpo e na sua 

ação o indicativo de uma temporalidade e de um lugar diferente daqueles nos quais 

ele se encontra, abre um mundo novo no ambiente hospitalar: propõe outra lógica, 

redimensiona lugares, desestabiliza relações estruturadas de poder, estimula a 

comunicação e chama a atenção para a ligação entre corpo e indivíduo, entre forma 

e conteúdo, entre exterior e interior, porque movimenta imaginação e crença numa 

perspectiva física, concreta. 

 
Portanto, a percepção do Pronto Sorriso por parte dos profissionais pode ser 

resumida na capacidade que este projeto tem de mudar a rotina do ambiente 

hospitalar, uma ruptura que tem aspectos positivos para a melhoria do tratamento e 

da saúde dos pacientes, segundo os profissionais entrevistados. Uma percepção 

positiva é baseada na observação do bom humor dos pacientes, do ambiente  e na 

melhoria da aceitação do tratamento. 

 
• Categoria 2 - Compreensão da Relação do Pronto Sorriso  com  o Trabalho em  

Equipe da Saúde: nessa categoria foram identificadas duas subcategorias – 

Aceitação do Pronto Sorriso e Trabalho multiprofissional. 

 
 

o Subcategoria 2.1 – Aceitação do Pronto Sorriso: refere-se a como o Pronto Sorriso é 

aceito junto aos profissionais de saúde e quais são as reações destes diante das 

intervenções dos palhaços na unidade pediátrica. Nesse sentido, os profissionais 

expressaram sua aceitação no envolvimento nas próprias dinâmicas com a presença 

dos doutores palhaços da seguinte maneira:  

 
[...] Ah eu me envolvo, eu viro um palhaço também. Porque eu gosto, eu 
tenho afinidade. Eu fiz uma disciplina que orientou quanto a essa questão 
do Pronto Sorriso e eu me tornei um adepto à causa (P2Enf.). 
 
[...] Eu tenho uma facilidade muito grande nessa parte da ludicidade, talvez 
porque pelo meu perfil pessoal. Quando eles adentram, na pediatria é um 
momento de muito conforto, de expectativa positiva, no sentido que eu sei 
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que eles podem ta trazendo, realmente um momento impar na clinica que é 
trazer a ludicidade, trazer a brincadeira, trazer o riso (P8Pgo). 
 
[...] ah eu vejo que é um eterno quebrar paradigma mesmo, tem quebrar 
gelo, paradigma que aquele espaço não tem, não é um espaço reservado 
exclusivamente ao processo técnico (P10Tec). 
 

 
Constatou-se que os palhaços também proporcionam a socialização e 

interação entre os profissionais, o paciente e os acadêmicos, agindo como 

facilitadores contra o isolamento social provocado pela internação e a favor da 

recuperação da criança internada. 

 
[...] A principio, a tendência dos profissionais é rejeitar, mas a equipe que 
vem é sempre cativante acaba envolvendo os outros profissionais e eles 
brincam também junto com o Pronto Sorriso (P4Med). 

 
Contudo, para os tímidos, essa ação torna-se extremamente difícil e 

angustiante, proporcionando-lhe medo só de pensar na situação relacionada à sua 

atuação com o lúdico. Assim, eles tendem a evitar qualquer contato em que se 

sintam expostos, já que isso lhes provoca reações físicas de rubor, taquicardia, 

ansiedade ou estresse (BALLONE, 2005). 

 
Apenas um participante afirmou sentir-se incomodado com a presença do 

palhaço, afirmando ser uma dificuldade própria e que prefere manter-se afastado 

das atividades enquanto elas ocorrem. 

 
[...] Tenho medo de ser chamado pra participar das brincadeiras do pronto 
sorriso. Prefiro ficar à distância. Não me sinto à vontade. Prefiro que eles 
divirtam as crianças e seus acompanhantes e não interajam comigo pois 
fico aflito com essas situações. É uma limitação minha mesmo! Uma fobia, 
praticamente (PMed.4). 

 
Nesta pesquisa, mesmo com as dificuldades provocadas pela timidez, esse 

profissional não deixou de elogiar o trabalho do Pronto Sorriso: 

 
[...] É algo bom para os pacientes, somos receptivos e colaboramos com a 
atividade permitindo que a mesma ocorra. Tentamos remanejar a atividade 
para que o paciente participe da brincadeira com os atores (P4Med). 

 
Aspecto semelhante à nossa pesquisa foi identificado no estudo de Sena 

(2011), no qual foi evidenciado respeito aos sentimentos dos profissionais na 

presença dos palhaços. A esse respeito foram apontadas algumas características 
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pessoais dos entrevistados que influenciam seu posicionamento em face dos 

“médicos besteirologistas”, revelando timidez, recuo e isolamento, apesar de 

dizerem que acham boa essa atividade lúdica.  

 
Para Ballone (2005), o comportamento desses profissionais é compreensível 

e até mesmo previsível, tendo em vista a introversão ou timidez natural em graus 

variáveis presente em parte nas pessoas. Para os tímidos ou introvertidos, os fatos 

exteriores provocam reações emocionais mais fortes do que uma análise objetiva e 

racional possa ter deles. Um exemplo típico é o fato de falar em público.  

 
o Subcategoria 2.2 – Parcerias no trabalho multiprofissional: diz respeito à atuação 

dos doutores palhaços e como podem contribuir para o trabalho multiprofissional 

amenizando o sofrimento das crianças internadas. Descreve a interferência da 

atuação do Pronto Sorriso nas relações do trabalho em equipe.   

 
Nesta subcategoria, um aspecto importante de se ressaltar é o fato de que, na 

saúde, não há como um único trabalhador dar conta da complexidade do ato de 

cuidar. Dessa forma, o trabalho em saúde é interdependente, ou seja, os 

profissionais dependem das atividades de um ao outro. A atividade que um 

desempenha é necessária para complementar a do outro, havendo, assim, uma 

constante necessidade de troca. Por se tratar de trocas entre sujeitos, é possível 

verificar no ambiente de trabalho pertinente à saúde não só pactuações pacíficas, 

visando à produção do cuidado, como também conflitos e tensões entre as partes 

envolvidas, seja na gestão ou na assistência (NEHMY, 2005). 

 
Sendo as atividades desenvolvidas na unidade pediátrica de maneira 

multidisciplinar, é preciso a constante cooperação entre as equipes como pode-se 

observar na fala do profissional a seguir: 

 

[...] os palhaços querem ajudar nossos pacientes e nós cooperamos para 
que eles façam as atividades lúdicas do projeto. Só acho que a interação 
com os profissionais da saúde deve ser do tipo ‘consentimento’. Ex: 
perguntar se o profissional quer participar ou se ele pode participar naquele 
momento. Caso ele se negue deve ser respeitado. Já vi alguns casos em 
que os atores já iniciam a interação com o profissional que está ocupado e 
não perguntam se vão atrapalhar. No meu caso específico, como falei, 
tenho receio da interação e fujo deles (literalmente) (P4.Méd). 
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Pretendeu-se captar a interferência da atuação do Pronto Sorriso nas 

relações do trabalho em equipe na unidade hospitalar em estudo. Nesse sentido, a 

relação foi caracterizada pelos profissionais entrevistados como boa, harmoniosa e 

tranquila. Destacaram-se para essa caracterização, sobretudo, o benefício que a 

atividade do Pronto Sorriso promove nas inter-relações com as crianças, com os 

profissionais de saúde, bem como o respeito entre eles demonstrado por meio da 

boa cooperação entre o Pronto Sorriso, a criança e os profissionais, uma verdadeira 

tríade em busca do bem-estar e harmonia nessas relações. Essa atividade dos 

palhaços contribui para a ampliação do trabalho em equipe. 

[...] Olha, se dá de uma forma super tranqüila, eles não atrapalham no 
serviço. É, é, é,  muito pelo contrario, as vezes eles chegam e a criança ta 
chorosa, e ai eles despertam, para de chorar, então, são formas que eles 
tem é contribuir mesmo com o andamento do serviço naquele momento 
(P1.Enf). 
 
[...] Acho que é uma relação harmoniosa, de respeito, de parceria, sempre 
pensando no bem estar do paciente. Um exemplo deste respeito pode ser 
verificado no  momento que eles chegam na clínica: eles dirigem ao 
responsável da clínica para saber se podem entrar em todas as 
enfermarias, se tem alguma restrição com algum paciente...algumas vezes 
que eles chegaram na enfermaria e eu estava estimulando um paciente, 
eles sempre perguntavam se poderiam conversar, brincar com aquele 
paciente, se não iria atrapalhar (P9.Fono). 

 
 

Semelhante ao nosso estudo, Oliveira-Oliveira (2008) constatou que foi 

possível estabelecer uma relação entre os palhaços e a equipe de enfermagem que 

propicia motivação e possibilidade de também participar das brincadeiras. Os 

depoimentos ilustram que o profissional relata que os doutores palhaços os chamam 

por um apelido carinhoso e que também se divertem quando estão presentes no 

ambiente hospitalar. 

 

• Categoria 3 – Influência do Pronto Sorriso na Formação do Acadêmico de Medicina: 

desta categoria surgiram duas subcategorias – Atendimento humanizado e Respeito 

ao trabalho do outro profissional. 

 
 Os profissionais entrevistados dividiram suas opiniões sobre a influência do 

Pronto Sorriso na formação do acadêmico de Medicina. Uma parte frisou a 

humanização no atendimento, indo de encontro com a percepção dos acadêmicos 



75 

 

 

participantes deste estudo, destacando o desenvolvimento da capacidade de 

trabalhar interprofissionalmente a partir da experiência do Pronto Sorriso. 

 

o Subcategoria 3.1 – Atendimento humanizado: diz respeito à maneira como os 

profissionais de saúde percebem as intervenções humanísticas dos acadêmicos 

junto ao paciente, descrevendo alterações no cotidiano do trabalho visando o 

atendimento humanizado.  

 
A proposta de humanização da assistência à saúde visa a melhoria da 

qualidade de atendimento ao usuário e das condições de trabalho para os 

profissionais, assim como o alinhamento com as políticas mundiais de saúde e a 

redução dos custos excessivos e desnecessários decorrentes da ignorância, do 

descaso e do despreparo que ainda permeiam as relações de saúde em todas as 

instâncias (BRASIL, 2005). 

 
[...] eles ajudam as crianças a esquecerem a doença momentaneamente, 
sorrirem, desviar o foco da doença, do tratamento. Ajudam a aliviar o 
estresse da internação e tornam este momento sofrido numa experiência 
mais tolerável (P4.Med). 
 
[...] O ambiente fica mais leve com a presença deles, as brincadeiras 
contribuem para reduzir o estresse, com isso o relacionamento interpessoal 
acaba sendo bem eficiente (P9.Fono). 
 

 
A contribuição para o atendimento humanizado proporcionado pelo Pronto 

Sorriso, segundo a percepção dos profissionais do HC entrevistados, se dá pela sua 

capacidade de criar momentos lúdicos que têm a função de aliviar a tensão 

experimentada por quem está sob tratamento, tanto aos cuidadores quanto aos seus 

acompanhantes. 

 
Masetti (2003) relata que, apesar de o trabalho dos Doutores da Alegria ser 

dirigido para a criança, promovem efeitos extensivos a pais, profissionais de saúde e 

funcionários do hospital. Esses resultados se traduzem pela diminuição do estresse 

no trabalho, melhora da auto-percepção profissional e da imagem do hospital, bem 

como melhora da comunicação entre os membros da equipe e destes com os 

familiares e pacientes. 
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o Subcategoria 3.2 - Respeito ao trabalho do outro profissional: trata-se da relação de 

respeito entre os acadêmicos de Medicina e os profissionais de saúde durante 

atuação de ambos na unidade pediátrica. As particularidades da pediatria fazem que 

os profissionais que ali trabalham tenham um sentimento de impotência e 

sofrimentos em face das exigências de suas atividades laboram (SOUZA et al., 

2007). 

 
Embora o trabalho em hospitais seja sempre estressante, a presença dos 

doutores palhaços é sempre bem vinda e respeitada pelos profissionais de saúde 

que vêem como ponto positivo esse trabalho dos doutores do Pronto Sorriso que ao 

adentrarem a unidade pediátrica traz paz, alegria e ameniza o ambiente. Os 

acadêmicos de Medicina por sua vez, durante sua atuação, respeitam os limites 

necessários para as intervenções dos profissionais, conforme falas abaixo: 

 
[...] cada troca de, de idéias com o paciente, com os profissionais da saúde 
acaba te enriquecendo de alguma forma, cada historia é acaba... fazendo 
você mais sensível, ou menos sensível também. E é isso, a gente sempre 
leva alguma coisa pra nossa vida pessoal (A9). 
 
[...] quando você encontra o grupo que ele entra, que ele faz essa empatia 
com as crianças e com a própria equipe, eu acho que a gente se sente, é, 
mais confortável, mais tranqüila, entendendo que o quanto aquele 
movimento é importante pra criança da internação e pra eles também 
(P6AssSoc). 

 
 

A capacidade de estabelecer um contato mais humano e colocar-se no lugar 

do outro parece ser a maior contribuição do Pronto Sorriso aos profissionais em 

formação. 

 
Semelhante ao nosso estudo, Sena (2011) relata que a relação entre os 

Doutores da Alegria, pacientes e profissionais é positiva tanto para o profissional 

quanto para o paciente, pois dão um outro tom ao clima da pediatria com o momento 

de descontração. A criança consegue desvincular-se momentaneamente da dor que 

está sentindo, da situação de estar internada e se distrai um pouco. Entretanto, essa 

atividade ameniza também o estresse do próprio profissional, fazendo-o sorrir e 

mudar de humor.  

 
Ao desenvolvendo atividades que exigem seriedade e concentração, sem 

perceber, os profissionais acabam adotando uma feição mais sisuda e fechada, 
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entretanto, a presença dos Doutores da Alegria é capaz de propiciar uma mudança 

nesse aspecto. Pode-se notar também que a presença do humor no ambiente 

hospitalar, onde os profissionais de saúde carregam a responsabilidade de não 

poder falhar por cuidar da vida, proporciona uma quebra deste estado de sisudez e 

preocupação (MASETTI, 2003). 

 
Segundo Masetti (2003), a proposta de trabalho dos Doutores da Alegria está 

voltada para a compreensão e o atendimento das necessidades do outro de forma 

interativa e com qualidade. Assim, o palhaço passa a enxergar o mundo com o olhar 

de uma criança, favorecendo o encontro de iguais. Isso ocorre porque o palhaço traz 

em si a curiosidade e ingenuidade infantis, aliadas às experiências do adulto. Sem 

medo de ser ridículo, ele cria oportunidades para brincar e se relacionar, sempre 

levando em conta que, independente do diagnóstico, a criança traz em si a essência 

que deseja brincar. 
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5.3 CONTRIBUIÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DO PROJETO PRONTO 

SORRISO NO AMBIENTE HOSPITALAR 

 
 
 

Com as entrevistas realizadas com os acadêmicos de Medicina e com os 

profissionais de saúde, buscou-se identificar possibilidades de aprimoramento para o 

projeto Pronto Sorriso. Ao serem questionados, os acadêmicos relataram as 

seguintes sugestões de aprimoramento: 

 
1. O projeto deve continuar com maior assiduidade e permanência das 

intervenções dos palhaços no ambiente hospitalar favorecendo a melhoria na 

integração entre profissionais de saúde e os acadêmicos participantes do projeto. 

 

[...]  eu acho que é um trabalho importantíssimo e que não deveria acabar   
como aconteceu no segundo semestre de 2013. E que deveria voltar porque 
faz mesmo muita diferença para as pessoas (A16). 
 
[...] o Pronto Sorriso, ele não pode acabar. Melhor, ele tem que melhorar e 
crescer mais. A gente observa agora no final do ano que ele deu uma 
esfriada. Ele não teve esse momento dos acadêmicos aqui, então eu acho 
que ele não pode ter quebra, ele tem que ser continuo. Então eu acho que 
isso vai melhorar, pras crianças. O violão, a musica, eu acho que tudo isso 
eles tem que implementar no Pronto Sorriso, nesse atendimento deles 
(P1.Enf.). 
 
[...] eu acho que é ótimo esse projeto. Eu acho que deveria continuar esse 
projeto. Com certeza não pode parar não por falta de professor. O hospital 
deveria investir nisso (P10.Tec.Enf). 

 
 
2. O Pronto Sorriso deve ampliar turmas e diminuir o número de alunos por 

turmas como forma de abrandar a insegurança experimentada pelos participantes, 

bem como se estender para além de um semestre. 

 
[...] abrir mais vagas, pois mais estudantes teriam acesso ao projeto (A13). 
 
[...] diminuir alunos por sala, ensinar mais como ser engraçado, truques de 
mágicas e brincadeiras (A19). 

 
 
3. Que este estudo promova a expansão de pesquisas voltadas ao tema, 

podendo contribuir para maior compreensão da relevância do humor no cuidar, dos 
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benefícios que propiciem aos pacientes, à equipe e aos profissionais de saúde 

melhoria na assistência hospitalar.  

4. Que esta investigação possa estimular a Faculdade de Medicina a incorporar 

em seus currículos essa modalidade de ensino na saúde, contribuindo para melhor 

assistência à saúde da sociedade, bem como ampliar a formação dos profissionais 

ao acrescentar conhecimentos diferenciados de grande valia no que se refere às 

mudanças educacionais. 
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CONCLUSÕES 

 

Um dia sem risadas é um dia desperdiçado.  
(Charles Chaplin) 

 

 

O presente estudo teve como foco a percepção da influência do Pronto 

Sorriso como instrumento de aprendizagem na formação dos acadêmicos de 

Medicina.  Após análise dos resultados, constamos que: 

• O Pronto Sorriso por meio do lúdico estabelece um processo de ensino-

aprendizagem inovador, propiciando aos acadêmicos de Medicina um novo olhar da 

relação médico-paciente-cuidador, com novas técnicas do cuidar terapêutico voltado 

à transformação do ambiente hospitalar. Serve ainda como um instrumento para o 

cuidado baseado na ética e no respeito à singularidade humana gerando resultados 

surpreendentes na saúde biológica, mental e espiritual, contribuindo para a 

construção de sociedades menos desiguais. Trouxe, portanto, repercussões na vida 

pessoal do acadêmico e do futuro profissional em formação.  

 
• A participação dos acadêmicos no curso de formação dos doutores palhaços 

propiciou conhecimentos e vivências, acrescentou valores e proporcionou o 

desenvolvimento de habilidades referentes ao palhaço de hospital, contribuindo para 

o aprimoramento das relações interpessoais ao favorecer o trabalho em equipe, 

entre o palhaço, o paciente e o profissional.  

 
• Os profissionais reforçam a melhoria do ambiente de trabalho, tornando-o mais leve 

e  descontraído, bem como a interferência  no próprio quadro clínico das crianças, 

que ficam mais alegres e cooperativas para com os procedimento terapêuticos 

diários, reduzindo, assim, o período de internação. 

 
• Diante das observações obtidas neste estudo e a relevância da intervenção do 

palhaço no  ambiente hospitalar junto a crianças hospitalizadas, pode-se  afirmar 

que o Pronto Sorriso é um  instrumento do humor na formação humanística do 

acadêmico de Medicina no ambiente hospitalar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se temos a possibilidade de tornar mais feliz e mais sereno um ser 
humano, devemos fazê-lo sempre. 

(Hermann Hesse) 

 

  Considerando o contexto atual das políticas públicas para o ensino e a saúde, 

é necessário investir na formação dos profissionais de saúde. As Universidades têm 

um papel importante nesse cenário, pois são elas as responsáveis por conduzir e 

delinear os modelos existentes e apontar as mudanças necessárias buscando uma  

formação holística e humanizada. Para tal faz-se necessária a inclusão de 

disciplinas que propiciem aos acadêmicos de Medicina o desenvolvimento de 

competências e habilidades de acordo com o modelo sugerido pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, tendo como base as políticas de humanização. 

 
  O Pronto Sorriso propicia aos acadêmicos de Medicina por meio do lúdico 

uma visão mais humana da relação entre médico e paciente, atuando de modo 

interdisciplinar, ampliando os horizontes do conhecimento segundo uma concepção 

humanística, para que se torne um profissional diferenciado, crítico, reflexivo, 

sensível, comunicativo e com uma nova compreensão do cuidar, interferindo 

positivamente na formação do futuro profissional em construção. 

 
   Os acadêmicos do Pronto Sorriso mostraram que estando de traje apropriado, 

do vocabulário e do título de doutores palhaços, dentro de um hospital, eles têm o 

poder de fazer muita diferença na relação medico-paciente-profissional e ambiente, 

na perspectiva do cuidar de forma holística. Acreditam que é possível tocar as 

pessoas com atitudes simples, bastando estar aberto para perceber o outro, onde 

um sorriso pode fazer muita diferença. 

 
  Os profissionais da saúde do Hospital em estudo percebem de modo positivo 

o trabalho dos acadêmicos do Pronto Sorriso, enfatizando aspectos voltados para a 

dinâmica do trabalho lúdico no ambiente hospitalar, nas relações interpessoais, na 
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formação holística do estudante, bem como aos relacionados à terapêutica dos 

pacientes internados na unidade pediátrica. 

 

  O Pronto Sorriso é um “instrumento do humor no cuidar” capaz de promover a 

cultura da alegria por meio de ações lúdicas, levando descontração e humor ao 

ambiente de trabalho e, como conseqüência, um bem-estar naqueles que vivenciam 

esse espaço. Auxilia ainda a formação holística do acadêmico, tornando-o um 

profissional com maior habilidade e competência na assistência ao paciente. 

 
  Quanto às dificuldades enfrentadas no estudo, a maior delas foi à escassez 

de pesquisas relacionadas ao tema. Contudo, foram pesquisados artigos da Revista 

Brasileira de Educação Médica, bem como o Projeto de Educação continuada em 

parceria com a Faculdade de Artes Cênicas da UFG. 

 
Por fim, sugere-se uma parceria entre a Faculdade de Medicina e a 

Faculdade de Artes Cênicas da UFG, buscando a interdisciplinaridade entre os 

docentes para que possam juntos atuar na formação dos doutores palhaços, 

proporcionando maior conhecimento teórico-prático, favorecendo as performances 

que ampliarão as ações no atendimento mais humanizado  aos paciente do hospital 

universitário de Goiânia.  
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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
Título:  CONSTRUÇÃO DO PALHAÇO PARA ATUAR NO AMBIENTE HOSPITALAR 

Caracterização:   

• ( ) Extensão ( ) Cultura (X) Extensão e Cultura 

 
Início das atividades:   

• 09/03/2015  
 

Encerramento das atividades:   
• 29/06/2015 

 

Grande Área de Conhecimento:   
• Ensino na Saúde 

 

Área temática primária:   
• Educação 

 

Área temática secundária:   
• Saúde 

 

Unidade/Órgão responsável:   

• HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

 

Outras Unidades / Órgãos participantes: 

• FACULDADE DE MEDICINA  

• FACULDADE DE ARTES CENICAS DA UFG 

• HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG 

 
2. RESUMO 
 

A ação se propõe estabelecer uma parceria com a Faculdade de Artes 

Cênicas da UFG, para manutenção do Projeto Pronto Sorriso, por meio de oficinas 

que estabelecem com discussões sobre o modelo biomédico, humanização do 

atendimento ao paciente internado, valorização da comunicação, bem como 

dinâmicas envolvendo técnicas teatrais, expressão corporal e jogos lúdicos, 

possibilitando o desenvolvimento de habilidades e competências na construção do 

palhaço de hospital para acadêmicos de medicina e áreas a fins. 
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3. COORDENAÇÃO 
 
Nome:  Profª Dª Fátima Maria Lindoso da Silva Lima 
Unidade/Órgão: FM-GO 
Categoria: DOCENTE        Titulação: DOUTORADO 
Cargo: Técnico Administrativo na UFG  
Telefone na UFG: (62) 9975 2895 
E-mail: fatimalindoso@hotmail.com 
Carga horária semestral dedicada ao projeto: 80 horas 
 
Nome:  Arlene de Sousa Barcelos Oliveira 
Unidade/Órgão: HC-GO 
Titulação: Mestre em Ensino na Saúde 
Cargo: Técnico Administrativo na UFG   
Telefone na UFG: (62) 81269521 
E-mail: arlenehc.barcelos@gmail.com 
Carga horária semestral dedicada ao projeto: 80 horas 
 
Docentes UFG: 
 
Docente da Faculdade de Artes Cênicas  
Nome: A definir  
Instituição: 
Carga horária semestral: 
 
Mestre em Ensino na Saúde: Eric Benchimol Ferreira  
Instituição: Universidade Federal de Goiás - UFG/HC 
Carga horária semestral dedicada ao projeto: 30 horas 
 
Mestre em Ensino na Saúde: Maria Luiza de Faria Paiva 
Instituição: Universidade Federal de Goiás - UFG/HC 
Carga horária semestral dedicada ao projeto: 30 horas 
 
Docentes  Externo: 
Nome: Marcelo dos Santos Marques 
CPF: 017.908.677-46 
E-mail: maremarc@hotmail.com 
Instituição: Mestrando -UFG 
Carga horária semestral dedicada ao projeto: 60 horas 
 
Técnicos-Adminstrativos  
Nome: Sérgio Braz da Silva 
Unidade/Órgão: HOSPITAL DAS CLÍNICAS- FUNDAHC 
CPF: 872.079.741-91  
Carga horária semestral dedicada ao projeto: 30 horas 
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Nome: Ariane Silva da Costa 
Unidade/Órgão: HOSPITAL DAS CLÍNICAS- FUNDAHC 
CPF: 033.428.271-30 
Carga horária semestral dedicada ao projeto: 30 horas 
 
Prestações de serviço realizadas e previstas 
Número de encontros semestral - primeiro semestre  
Março -1 Abril -2 Maio  – 3 Junho -4 Observações  

04 
encontros 

04  
encontros 

04 
encontros 

05  
encontros 

Carga horária = 60 
 

  
Número de encontros semestral – segundo semestre  
Agosto -1 Setembro - 2 Outubro  – 3 Novembro - 4 Observações  

05 
encontros 

04 
 encontros 

04 
encontros 

05 
 encontros 

 
Carga horária  = 74 

 
 
 
4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
4.1. JUSTIFICATIVA 
 

Considerando o contexto atual das políticas públicas para o ensino e a saúde, 

é necessário investir na formação dos profissionais de saúde. As Universidades têm 

um papel importante nessa direção, pois são elas as responsáveis por conduzir e 

delinear os modelos existentes e apontar as mudanças necessárias buscando uma 

formação holística e humanizada. Para tal faz-se necessária a inclusão de 

disciplinas que propiciem aos acadêmicos de medicina desenvolverem 

competências e habilidades no modelo sugerido pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais tendo como base as políticas de humanização. 

 
Muitos autores têm estudado a contribuição do bom humor na recuperação 

dos pacientes acometidos pelas mais variadas patologias. Acredita-se que o riso 

pode trazer grandes benefícios fisiopatológicos, sem contar com as vantagens 

psicológicas de se manter bem-humorado e que pessoas mais estabilizadas 

emocionalmente geralmente conseguem ultrapassar maus momentos de forma 

menos traumática. 

 
A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás é uma das 

instituições que vem implantando mudanças curriculares com projetos que 
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abrangem novas metodologias de ensino e uma delas é a disciplina de “Núcleo Livre 

Pronto Sorriso”, que nasceu inspirada no trabalho realizado pelos Doutores da 

Alegria da cidade de São Paulo. A disciplina tem por finalidade contribuir para a 

formação acadêmica buscando a visão holística do cuidado e auxiliando na 

recuperação dos pacientes por meio da terapia do humor, desencadeadas pelas 

ações dos doutores-palhaços no ambiente hospitalar (LIMA, 2008). 

 
Sendo assim, faz-se necessário ressaltar a importância realização do curso 

da CONSTRUÇÃO DO PALHAÇO PARA ATUAR NO AMBIENTE HOSPITALAR, 

visto que, até o presente momento a Faculdade de Medicina vem arcando 

individualmente com recursos para manutenção de docente para ministrar o curso, 

necessitando porem de novos docentes para seguimentos desta proposta. 

 
  O Pronto Sorriso é um “instrumento do humor no cuidar” capaz de promover a 

cultura da alegria por meios de ações lúdicas, levando descontração e humor ao 

ambiente de trabalho e como conseqüência, um bem estar naqueles que vivenciam 

esse espaço. Auxilia ainda a formação holística do acadêmico, tornando-o em um 

profissional com maior habilidade e competência na assistência ao paciente. 

 
Diante das observações obtidas neste estudo e a relevância da intervenção 

do palhaço no  ambiente hospitalar junto a crianças hospitalizadas, pode-se  afirmar 

que o Pronto Sorriso é um  instrumento do humor na formação humanística do 

acadêmico de no ambiente hospitalar. 

 
Iniciativas como essa dos doutores do Pronto Sorriso além de proporcionar 

descontração e humor, proporcionam uma leveza ao ambiente de trabalho e como 

conseqüência, um bem estar naqueles que vivenciam esse espaço. Assim, o 

palhaço de hospital pode ser um “instrumento” capaz de promover a cultura da 

alegria. Eles palhaços mostraram que é possível tocar as pessoas com atitudes 

simples, bastando estar aberto para perceber o outro e que um sorriso pode fazer 

muita diferença. 

 
 Considera-se relevante a parceria com outras instituições a fins de que o 

desenvolvimento da construção do palhaço torne-se um trabalho efetivo no âmbito 

acadêmico. Dessa forma, pretende-se com esse trabalho, promover a alegria, 
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amenizando tensões e levando as reflexões de como promover o bem estar através 

do lúdico. 

 

Palavras chave: 
Palhaço. Aprendizagem. Humanização. Ludoterapia. 
 

4.2. OBJETIVOS 
 
4.2.1. Objetivo Geral  

• Formação do personagem palhaço utilizando acadêmicos da saúde e áreas a 

fim, para trabalhar o lúdico em unidades hospitalares. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

• Desenvolver habilidades e competências para a formação do palhaço de 

hospital à acadêmicos de medicina e áreas a fins; 

• Propiciar aos acadêmicos a convivência numa equipe multidisciplinar; 

• Ampliando conhecimentos de natureza holística aos acadêmicos de medicina 

e áreas a fins, em formação, contribuindo para a assistência ampliada 

humanizada aos pacientes internados. 

 
5. METODOLOGIA 
 
Possui financiamento: (  ) Sim (X) Não 
 
5.1. Especificação do Público Alvo: 

Acadêmicos do curso de medicina e áreas a fins da UFG. 

 

5.2. Procedimentos, Estratégias e Ações das Ativida des. 
 

Para a realização do projeto serão desenvolvidas de atividades como: leituras 

orientadas, Técnicas teatrais- expressão corporal jogos lúdicos (mecanismos de 

humanização), discussão sobre o humor no cuidado (representação social), 

humanização na relação acadêmico-paciente, curso de maquiagem, construção do 

personagem e  apresentações cênicas (teatralização). 
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Atividades 

Primeiro semestre Segundo semestre 

Fev. 
 

Mar  
 

Abril 
 

Maio 
 

Jun 
 

Ago 
 

Set  
 

Out  
 

Nov  
 

Elaboração do 
projeto/planejamento 

das atividades 

 
x 

- - - - - - - - 

Curso  Pronto-
Sorriso I (formação 

do palhaço):    
- x - - - - - - - 

Técnicas teatrais- 
expressão corporal 

- - x x - x - - x 

Jogos lúdicos 
(mecanismos de 
humanização)   

- - x x - x - - - 

Discutir o humor no 
cuidado 

(representação 
social)  

- - x x x x x x x 

Humanização na 
relação acadêmico-

paciente.  

- x x x x x x x x 

Curso de 
maquiagem 

- - - x - - x x - 

 Aprimorizam técnicas 
e as associam à arte 

do malabar. 

- - - x x x x x x 

Entrada na unidade 
hospitalar 

- - x x x x x x x 

   
  

5.3. Local de Realização: 
 
- Hospital das Clínicas - UFG/Goiânia  

- Faculdade de Medicina e Faculdade de Artes Cênicas.  

- Cidade / UF: Goiânia 

- Público esperado da comunidade da UFG: 30 acadêmicos 

- Carga horária total anual de atividades decorrentes da ação: 134hs, sendo 60 no 

primeiro semestre (modulo I ) e  74hs o segundo  semestre (módulo II). 

 
5.4. Meios de Divulgação 
Meio: site UFG, panfletos e email 

 
5.5.  Observação:  

Prevê Emissão de Certificados? (x) Sim (  ) Não 
5.6. Acompanhamento e Avaliação: 
 

A avaliação ainda é concebida e vivenciada nas escolas como um mecanismo 

de sustentação da lógica de organização do trabalho escolar e, portanto, quase 
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sempre, legitimador do fracasso, ocupando este mesmo papel nas relações que 

profissionais da educação, alunos e pais estabelecem entre si. Os métodos de 

avaliação, sem dúvida são elementos relevantes no conjunto das práticas 

pedagógicas realizadas no processo de ensino e aprendizagem. É necessário que 

haja, por parte dos envolvidos no processo avaliativo, a compreensão de que a 

concepção de conhecimento determina o direcionamento da prática pedagógica.  

Segundo análise histórica de Luckesi (2002), a ação de acompanhamento da 

avaliação da aprendizagem do aluno denomina- se “avaliação da aprendizagem 

escolar”, mas na prática o que se constata, nas escolas brasileiras desde a 

educação básica, é a realização de exames. Para este teórico tem sentido servir-se 

de exames como instrumentos classificatórios em situações específicas como 

concursos ou quando é exigida a certificação de conhecimentos pontuais, mas na 

sala de aula a avaliação é um recurso para diagnosticar, acompanhar e reorientar a 

aprendizagem, e não se devem utilizar exames para proceder à classificação de 

alunos. 

A análise sobre o sistema de avaliação, com o objetivo de compreender as 

práticas avaliativas a partir da concepção de sociedade, de educação, de escola e 

de aluno, nos leva à discussão e à reflexão que aponta as possibilidades de um 

afastamento essencial que permite olhar de longe focalizar criticamente as práticas 

que vêm sendo desenvolvi das, fortalecer as que são significativas e produtivas e 

reorientar aquelas que ajudam realmente o aluno a aprender e o professor a ensinar, 

pois, a avaliação só faz sentido se favorecer a aprendizagem. (LUCKESI, 2002, 

p.23). 

A avaliação deve ser melhorada sim, mas dentro do conjunto das práticas 

educativas do qual ela faz parte. Assim a escola, os profissionais, os pais e os 

alunos têm desafios permanentes a enfrentar, ou seja, se contrapor à forma atual de 

organização societal, que separa os que educam dos que devem ser educados, cuja 

organização requer uma transformação social emancipadora a qual não se efetivará 

sem a contribuição da educação no seu sentido mais amplo (MESZAROS, 2005). 
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ANEXOS  

ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXOS 

ANEXO 2 – TCLE  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCL ARECIDO 
 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário em uma pesquisa. 
Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 
parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas 
é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será 
penalizado de forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar o pesquisador 
responsável ou o comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás.  
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título do Projeto: PALHAÇO NO HOSPITAL: PERCEPÇÃO DA INFLUENCIA DO 
PRONTO SORRISO COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DA 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA. 
 
Pesquisadora Responsável: Arlene de Sousa Barcelos Oliveira, 
Endereço: 1ª Avenida s/nº- Unidade de Pesquisa Clínica Setor Leste Universitário 
Goiânia-GO. 
O objetivo deste estudo é Analisar a influência do Pronto Sorriso como instrumento 
do humor no cuidar. Os dados serão coletados por meio de um questionário e 
realização de uma entrevista, em ambientes apropriados e de forma individual.  Os 
dados pessoais coletados serão sigilosos, confidenciais, não agredindo ou invadindo 
a integridade ou privacidade dos sujeitos da pesquisa. Os dados obtidos na 
pesquisa serão utilizados exclusivamente para a finalidade proposta pelo projeto.  
Os formulários com seus dados serão guardados em envelopes lacrados e seu 
nome será reservado. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam 
eles favoráveis ou não e, todos os dados serão arquivados por cinco anos e após 
este período, incinerados, conforme orientação da Resolução CNS n°. 196/96.  Você 
pode perfeitamente se recusar a participar desse estudo, ou mesmo depois de ter 
concordado em participar, desistir de continuar, sem ser penalizado. Quanto aos 
riscos, você poderá passar por um possível desconforto, no entanto, caso ocorra 
algum dano a sua saúde por causa desta pesquisa você poderá ser indenizado, 
havendo necessidade. Caso haja algum dano psicológico, você será encaminhado 
para atendimento psicológico no Hospital das Clínicas da UFG. Você não terá custos 
por participar da pesquisa.  O benefício de sua participação nessa pesquisa é 
contribuir para a formação humanizada e multidisciplinar incentivando outros alunos 
a participarem deste projeto (Pronto Sorriso), melhorar a qualificação para sua 
atuação profissional.  
_________________________________________________________  

Assinatura do pesquisador: 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do sujeito: 

 
    Data: _____/_____/________  
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ANEXO 3 - CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA C OMO SUJEITO  
 
 
Eu, ________________________________________________________________ 

RG nº ___________________ CPF nº ___________________________, abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo PALHAÇO NO HOSPITAL: PERCEPÇÃO 

DA INFLUÊNCIA DO PRONTO SORRISO COMO INSTRUMENTO DE  

APRENDIZAGEM NO ENSINO DA GRADUAÇÃO EM MEDICINA. 

Como sujeito. 

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora Arlene de Sousa 

Barcelos Oliveira sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como 

os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação.  

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isto leve à qualquer penalidade ou constrangimento.  

 

Goiânia, ______ de ______________ de _________.  

 

Nome do sujeito ou responsável: _________________________________________  

Assinatura do sujeito ou responsável: _____________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar.  

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  

 
 
Nome:_________________________________Assinatura:____________________ 
 
 
Nome:____________________________________Assinatura:_________________ 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 - Roteiro de entrevista com o acadêmico.  

NOME: ____________________________________________________________ 

PROCEDÊNCIA: ________________________ ESTADO CIVIL? ______________ 

TIPO DE MORADIA:  _________________________________________________ 

COM QUEM RESIDE? ________________________________________________ 

 

1. Quais os motivos levaram você a participar deste projeto? 

2. Quais os tipos de atividades desenvolvidas e quais os recursos utilizados? 

3. Quais as dificuldades encontradas para atuação como palhaço no ambiente 

hospitalar? 

4. Como se dá à relação entre o palhaço e os profissionais da área de saúde? 

5. Como você se percebe no desempenho dessa função? 

6. Como está sendo a receptividade das crianças ao projeto? 

7. Você já se sentiu impossibilitado de atuar no Pronto Sorriso? Em quais 

situações? 

8. Você observou reações de não aceitação de brincadeiras por parte da criança 

ou do acompanhante? Detalhe as situações. 

9. Como é a interação com as crianças/pacientes? 

10. Como é a interação com as famílias? 

11.  Como é a interação com os profissionais da saúde? 

12. Quais as facilidades e as dificuldades deste trabalho? 

13. Houve mudanças na sua percepção do cuidado com o paciente antes de você 

entrar para o Pronto Sorriso e após estar atuando no projeto? Explicite as 

mudanças. 

14. Para você, quais são as contribuições do Pronto Sorriso na formação do 

profissional da área da saúde? 

15. Você tem alguma sugestão para o aperfeiçoamento do trabalho? 
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Apêndice 2 - Roteiro de entrevista com o profission al da saúde 

NOME: _____________________________________________________________ 

IDADE:   ______________   SEXO: (   ) Masculino      ( ) Feminino 

PROFISSÃO:  ___________________    TEMPO DE ATUAÇÃO: ______________ 

GRADUAÇÃO: _______________________________________________________ 

PRÓS-GRADUAÇÃO: _________________________________________________ 

 

1. Como é o trabalho desenvolvido pelo Pronto Sorriso na Clínica pediátrica?  

2. Como você se sente na presença dos Doutores do Pronto Sorriso? Por quê? 

3. O trabalho do Pronto Sorriso interfere nas atividades que você realiza  no 
hospital? De que forma? 

4. Se você fosse um paciente, familiar ou acompanhante, você gostaria de receber a 
visita dos doutores do Pronto Sorriso? Por quê? 

5. Você já identificou avanços obtidos pelo paciente /criança em decorrência do 
trabalho realizado pelos Doutores do Pronto Sorriso? Quais? 

6. Em sua opinião, como se dá à relação entre o palhaço e os profissionais atuantes 
na área de saúde? Poderia citar algum exemplo? 

7. Em sua opinião, os palhaços contribuem para o bom funcionamento Hospitalar? 
De que forma? 

8. Como você avalia a influência das atividades do Pronto Sorriso na criança 
hospitalizada? Poderia exemplificar? 

9. Você identifica algum tipo de mudança na realização de procedimentos 
relacionados ao cuidado após a visita dos doutores do Pronto Sorriso? Fale sobre 
isso. 

10. Para você, existe influência do Pronto Sorriso no trabalho em equipe de saúde? 
De que forma? 

11. Como você avalia a influência do Pronto Sorriso na formação do acadêmico de 
medicina?  

12. Você já presenciou outro grupo de palhaços neste hospital? Há alguma diferença 
entre o trabalho que eles desenvolvem e o do  Pronto Sorriso? Qual? 

13. Você gostaria de falar ou acrescentar alguma sugestão para o aperfeiçoamento 

do projeto? 

 

 

 


