DOUTORES DA ALEGRIA
2014

23 ANOS! VIVA!
Doutores da Alegria se utiliza da arte do
palhaço profissional, especialmente treinado,
para potencializar o lado saudável da vida
dentro do hospital, buscando melhorar a
qualidade das relações entre pacientes,
profissionais e acompanhantes.
No Brasil, atua em hospitais públicos
e busca, com o apoio da sociedade,
melhorias na saúde pública.

A SAÚDE, COMO VAI?
6.300 hospitais no país,
sendo 40% do Estado
= 450 mil leitos
“Hospital é uma coisa
muito séria, tudo o que
você faz é muito sério,
então você é levado
numa direção assim.
São seis anos de
faculdade mais três de
residência, com ciência,
ciência, ciência.”
depoimento de
profissionais de saúde

+ Faltam médicos. Profissionais de saúde são sobrecarregados.
setor de serviços de saúde cresceu 247% em dez anos

+ Há uma hierarquia rígida nas relações.

relação de submissão e de passividade (“paciente”)

+ O hospital drena muita energia. Não há espaço para uma

conduta mais ativa. Não há lugar para o inusitado ou o criativo.

* fonte: Fórum A Saúde no Brasil, 2014 e pesquisas em parceria com a psicóloga hospitalar Morgana Masetti

RESULTADOS ALCANÇADOS

95% das crianças hospitalizadas
apresentam maiores ou mais rápidas
evidências de melhora clínica com
a visita dos palhaços

94% dos pais/acompanhantes

passaram a enxergar mais a criança
do que um paciente doente

86% dos profissionais de saúde
tornaram-se mais flexíveis
no cumprimento das rotinas
e procedimentos em função
das necessidades da criança
e/ou dos acompanhantes

* fonte: pesquisa realizada em parceria com o Instituto Fonte para o Desenvolvimento Social, 2008;
pesquisas rotineiras em parceria com a psicóloga hospitalar Morgana Masetti.

É GRATUITO, MAS NÃO É VOLUNTÁRIO
Em mais de duas décadas de trajetória,
já são mais de 1 milhão de visitas com um elenco
de 40 palhaços profissionais.
“Os Doutores da Alegria
possibilitaram o resgate da
espontaneidade. No papel
de facilitadores, nos tiraram
do lugar-comum. Saímos do
automatismo, começamos
a nos questionar. O médico
tornou-se também mais
humano.”
Dr. Yassuhiko Okay, ViceDiretor Geral da Fundação
Faculdade de Medicina
da Universidade de São
Paulo (USP)

NOSSA ATUAÇÃO É NACIONAL
+ NACIONAL: A figura do palhaço no hospital
inspirou a criação de diversos grupos que
fazem visitas regulares a pessoas hospitalizadas
pelo país. Em 2007 surgiu o programa
Palhaços em Rede, que nos permitiu alcançar
diversos pontos do país sem
necessariamente precisar ter uma unidade
instalada no local. Essa rede de cooperação
envolve mais de 1000 iniciativas semelhantes
(trabalho profissional, voluntário, amador) em
todos os Estados do Brasil e busca a qualidade
do trabalho. Oferecemos oficinas,
encontros e atendimento virtual.
+ LOCAL: Temos projetos específicos em nossas
unidades São Paulo, Recife e Rio de

Janeiro

Legenda
Doutores da Alegria:
Palhaços Besteirologistas
/ Plateias Hospitalares
Palhaços em Rede

PROGRAMA DE VISITAS? TEM (QUASE) TODO DIA!
SÃO PAULO E RECIFE
Programa pioneiro que envolve 40 artistas
profissionais em 11 hospitais públicos - de
segunda a quinta, seis horas por dias,
leito a leito.
Conjunto Hospitalar do Mandaqui (SP)
Hospital Santa Marcelina (SP)
Instituto da Criança do Hospital das Clínicas (SP)
Instituto de Tratamento do Câncer Infantil – ITACI (SP)
Hospital Municipal do Campo Limpo (SP)
Hospital Geral do Grajaú (SP)
Hospital Universitário da USP (SP)
Hospital Barão de Lucena (PE)
Hospital Oswaldo Cruz (PE)
Hospital da Restauração (PE)
IMIP (PE)

ARTE NO HOSPITAL? TEM SIM, SENHOR.
RIO DE JANEIRO
O programa Plateias Hospitalares
entende o hospital como um espaço de vida
e arte e promove acesso à cultura por meio
da curadoria de uma programação artística
regular em 7 hospitais públicos - teatro,
poesia, música, circo, etc.
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes – Duque de
Caxias
Hospital Estadual Alberto Torres – São Gonçalo
Hospital Estadual Azevedo Lima – Niterói
Hospital Estadual Eduardo Rabello – Campo Grande
Hospital Estadual Rocha Faria – Campo Grande
Hospital Estadual Santa Maria – Jacarepaguá
Hospital Estadual Tavares Macedo – Itaboraí

“O trabalho é tenso. Todo momento a gente esta vivendo são momentos de tensão. E a gente não tem como
colocar para fora. Então quando vocês estão aqui, é o nosso momento de descontração. É maravilhoso não só
para os pacientes, mas para nós funcionários também”. Eni Acosta, HEAPN

TAMBÉM TEM FORMAÇÃO!
A Formação de Palhaços para Jovens
é um programa de cunho social que
seleciona jovens de comunidades
populares e oferece formação profissional
gratuita de dois anos - 90% dos alunos
deixam profissões que tinham em suas
comunidades e ingressam no mercado de
trabalho artístico.

CALMA, TEM MAIS.
Além destes programas principais,
Doutores da Alegria também:

+ dissemina o conhecimento por meio

de uma Escola com metodologia singular
com cursos pagos e gratuitos para artistas,
profissionais, estudantes e interessados;
+ realiza palestras e intervenções artísticas
em empresas, pois acreditamos que também
é um ambiente com “doenças” e dificuldades
nas relações;
+ produz espetáculos para toda a sociedade
como forma de prestação de contas:
Roda Besteirológica, Poemas Esparadrápicos,
Palhaços em ConSerto, O Homem Que Fala...

PROJETOS ESPECÍFICOS.
Nos hospitais
Programa de Palhaços
Besteirologistas
Plateias Hospitalares

Criações
artísticas
Rodas Besteirológicas
Espetáculos
Alegria nas empresas
(palestras, oficinas,
RISO 9000)

Formação

Pesquisa

Escola

Pesquisa de linguagem
e impacto social

Programa de Formação
de Palhaço para Jovens
Palhaços em Rede

CERTIFICADA, RECONHECIDA.
A organização é certificada e reconhecida internacionalmente por seu trabalho.

Chancelas
Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal
Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS)
Inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo (CMDCA)
Certificada como Entidade de Assistência Social (CNAS)

Prêmios
2014/2013: Programa de Formação de Palhaço para Jovens recebe apoio técnico e financeiro
do Fundo Itaú Excelência Social (FIES) por prêmio na categoria Educação para o Trabalho e é
certificado como Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil
2010 e 2009: Prêmio Cultura e Saúde, concedido pelos Ministérios da Cultura e da Saúde
2002: Programa de Palhaços Besteirologistas é reconhecido como programa-embaixador de
práticas sociais inovadoras pela Stockholm Partnerships Award
2000 e 1998: 40 melhores práticas sociais do mundo pela Divisão Habitat da ONU
1997: Prêmio Criança (Fundação Abrinq)

QUEM NÃO SE COMUNICA...
Usamos a internet diariamente para propagar nossa mensagem.

500.000 acessos ao site por ano
60.000 cadastrados na newsletter
1.225.000 fãs no Facebook
37.000 seguidores no Twitter
420.000 visualizações no YouTube

FAZENDO AS CONTAS...
Os recursos que recebemos são aplicados desta forma:
Janeiro a dezembro/2013

6,8%

25,0%

Doações de pessoas físicas
sem leis de incentivo

Produtos e serviços
Doutores da Alegria
(produtos, palestras,
produções artísticas
e Escola)

2,5%
Doações de pessoas físicas
com leis de incentivo

5,0%
Campanhas de Marketing
relacionadas à causa

10,1%

6,9%

Doações de empresas
sem leis de incentivo

Parcerias com programas
de relacionamento
(cartões de crédito, hotéis,
entre outros)

43,8%
Doações de empresas
por lei de incentivo

As demonstrações financeiras dos Doutores da Alegria são
auditadas pela Audisa Auditores Associados

FAÇA DESTA A SUA CAUSA.
Como apoiar
É de extrema importância que a
sociedade brasileira se posicione,a causa?

escolhendo e apoiando projetos que
julga importantes, por meio da renúncia
e dedução fiscal ou via recursos não
incentivados
(próprios).
rsos permitem
a manutenção

a da organização
vel por contar com essa convergência
ciedade e os setores públicos e privados.

são do trabalho, a realização de um
de formação para jovens, a manutenção
ra, o aprimoramento técnico dos
ações de pesquisa e disseminação
imento.

O benefício é para a
empresa, para os projetos
dos Doutores da Alegria e
para toda a sociedade.
da organização beneficia a saúde

país. Desde 1991 já ultrapassamos
o de visitas a crianças hospitalizadas,
mpactar profissionais de saúde, pais/
hantes e compartilhar formação com
melhantes e estudantes.

Entre em contato para outras
informações.

primeiro palhaço entrou no hospital,
maginava a inovação que essa atividade,
no poder transformador da arte aliada
evaria para a saúde. Desde então,
a Nacional de Humanização trouxe
trizes para os hospitais e reconheceu
ios da intervenção do palhaço para
nto médico.

OBRIGADO!

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Ser Sócio da Alegria – por doação
única ou regular, com recursos próprios
ou via leis de incentivo

Ser patrocinador ou parceiro
do projeto e receber contrapartidas*

Doar pontos por meio de programas
de fidelidade parceiros

Ser Empresa Sócia da Alegria
– por doação única ou regular, com
recursos próprios ou via leis de incentivo

Comprar produtos na loja virtual
(www.doutoresdaalegria.org.br/loja)

Realizar uma campanha de marketing
relacionada à causa da alegria

Fazer um curso na Escola

Contratar palestras e soluções
sob medida

Doar cupons fiscais por meio
do programa da Nota Fiscal Paulista

Comprar brindes corporativos
Ser licenciador da marca
Doutores da Alegria

* de acordo com a política de reconhecimento
e de visibilidade de patrocinadores e parceiros

Apoiar, por meio de parcerias técnicas

