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ASSOCIAÇÃO REMÉDIOS DO RISO 

 

1. Missão e Objetivos 

 

A nossa missão é contribuir para a melhoria da qualidade de vida das crianças hospitalizadas, 

ajudando as crianças e as suas famílias a suportar melhor as estadias hospitalares, 

desdramatizando o ambiente médico e oferecendo momentos de relaxamento e distração, através 

do humor, do riso e da fantasia. 

Os objectivosda associação são: 

 

 Desdramatizaro meio hospitalar mostrando às crianças, familiares e profissionais de 

saúde que o humor, o riso e a fantasia podem fazer parte da sua vida dentro do hospital. 

 

 Facilitara comunicação da criança no ambiente onde se encontra, ajudando-a a 

aceitar a sua própria hospitalização e a colaborar com a administração das terapias que necessita, 

utilizando o riso como estimulo libertador de tensões. 

 

 Devolver à criança hospitalizada a sua condição de criança, ajudando os familiares e 

profissionais de saúde a humanizar os cuidados prestados, e não a trata-la exclusivamente como 

paciente. 
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2. Problemas encontrados no Ambiente Hospitalar e os Efeitos Positivo do Riso 

 

As intervenções cirúrgicas e os períodos de hospitalização pediátrica podem e, muitas vezes, 

causam efeitos negativos na vida das crianças (Karanci&Dirik, 2003) podendo despoletar episódios 

traumáticos nelas e nos seus familiares. 

Estes efeitos negativos podem-se manifestar através de reações emocionais, comportamentais e 

cognitivas bem como no desenvolvimento intelectual das crianças, a curto, médio e longo prazo 

(Caldas, Pais-Ribeiro, & Carneiro, 2004). 

Os sintomas podem traduzir-se em problemas alimentares, alterações no sono, perda de controlo 

do esfíncter, depressão, ansiedade, mutismo, entre outros. 

A ansiedade e os receios dos familiares, causados quer pela percepção da dor, quer pelos seus 

próprios medos, também influenciam o estado de saúde da criança. 

O próprio ambiente hospitalar, um mundo novo para as crianças, torna-se em grande parte 

indutor desses mesmos efeitos. 

Está comprovado que emoções como a ira, o medo ou a solidão têm um efeito imuno-depressivo, 

de maneira que o organismo das crianças doentes combate pior a doença. 

No entanto, o riso, com o tempo, ajuda a esquecer a dor e o medo, faz desaparecer efeito imuno-

depressivo e permite que o organismo funcione com mais energia no combate à doença. 

O riso e o humor fortalecem os sistemas respiratório, cardiovascular, endócrino e, especialmente, 

o imunológico. 
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3. Estudos e Indicadores 

 

 O trabalho desenvolvido por HunterDoherty "Patch" Adams, M.D., fundador do instituto 

Gesundheit em 1971; 

 Zetterstron R. – “Responses of children to hospital” – EstudosPediatricosScandinava 1984; 

 Karanci, A. N. , &Dirik, G. (2003) – “Predictors of pre and postoperative anxiety in emergency 

surgery patients”; 

 Caldas , J. C. , Pais-Ribeiro, J. L., &Carneiro, S. R. (2004) – “General anesthesia, surgery and 

hospitalization in children and their effects upon cognitive, academic, emotional and 

sociobehavioral development: A review. PaediatricAnaesthesia. 

 

 

4. Fundamentação  

 

As visitas regularestêm efeitos muito positivos nas crianças, como a alegria, a satisfação e o prazer. 

Com a continuidade do trabalho, a criança aumenta a autoconfiança, a auto-estima e a 

criatividade. 

Estudos científicos rigorosos têm demonstrado que orisodesencadeia uma série de 

reaçõesfisiológicas, como a libertação de endorfinas e a oxigenação, que têm efeitos imediatos no 

paciente como o alívio da tensão, a diminuição do stresse e ansiedade, o reforço do sistema 

imunitário, o relaxamento e diminuição da dor. No fundo, melhoram a situação do internado, 

diminuindo a rejeição dos medicamentos e seus os efeitos colaterais. 
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Estas visitas proporcionam efeitos positivos quer nas crianças quer nos seus familiares e 

profissionais de saúde. As intervenções estabelecem uma relação entre todos os elementos 

presentes, facilitando a comunicação e a humanização do espaço hospitalar, ajudando a suportar 

harmoniosamente o internamento da criança. 

 

 

5. Metodologia 

 

Existe uma metodologia inerente a estas intervenções uma vez que são adequadas ao estado de 

saúde e humor de cada criança internada: 

 

5.1. Transmissão 

As intervenções são precedidas por uma transmissão de informação com a equipa de enfermagem. 

Os Doutores Palhaços são informados das premissas relativas à condição geral de cada paciente, 

que são essenciais para uma intervenção cuidada. Eles garantem a confidencialidade dos dados, 

pois trabalham sujeitos a um Código Deontológico Internacional. As visitas aos quartos de 

internamento são individualizadas e à medida de cada criança mediante a sua autorização uma vez 

que nunca atuam por imposição.  
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5.2. Propostas de Intervenção e Serviços Visitados 

As propostas de intervenção dos Doutores Palhaços são as mais diversas. Desde números clássicos 

ou improvisados, canções, dança, marionetas, magia, malabarismo, entre outros. 

Os Doutores percorrem vários Serviços e Espaços dentro do hospital, nomeadamente: 

neonatologia, consultas externas, oncologia adultos (apenas em Setúbal), internamentos 

pediátricos, bloco operatório (apenas em Évora) e urgências pediátricas. Além disto, passam pelos 

corredores, elevadores, salas de espera e até a cafetaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Duplas e Caderno de Hospital 

Os Doutores atuam sempre em Duplas. No fim de cada intervenção registam os momentos no 

“Caderno do Hospital”. É um documento confidencial e imprescindível, que serve como registo 

para os Doutores darem continuidade ao seu trabalho, adequando-o cada vez mais a cada criança. 

 

5.4. Nariz verde 

Os Doutores Palhaços dos Remédios do Riso são a única Associação de Doutores Palhaços no 

mundo inteiro que usam nariz verde. 

O verde é a cor da cura, equilíbrio e transformação. A cor verde ajuda a criar atmosferas de calma 

e equilibro em seu redor. Produz efeitos tranquilizantes, reconstituintes, suaves e frescos. O verde 

simboliza uma nova vida, a regeneração das células, das plantas e a esperança. Enche-nos de 

alegria, felicidade e emoção. 



 

Associação Remédios Do Riso  - 

geral@remediosdoriso.pt – www.remediosdoriso.pt 

+351 269 101 000 / +351 931 406 536 

6. Breve história dos Remédios do Riso (RiR) 

 

6.1. Nascimento 

Os Remédios do Riso são uma Associação sem fins lucrativos oficialmente constituída em Abril de 

2008. Neste ano, graças a um protocolo de apoio com o Grupo Mello Saúde e a a empresa Exergia, 

Projetos de Engenharia de Lisboa, regularizaram-se as visitas ao Hospital CUF Descobertas. Estes 

protocolos mantêm-se atualmente. 

 

6.2. Crescimento 

O Ano 2011 foi o ano de expansão das visitas voluntárias ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, 

e ao Hospital do Espírito Santo, em Évora. Um protocolo assinado com a Fundação AXA Corações, 

de Portugal, a Liga de amigos de Évora e Liga de Amigos de Setúbal proporcionou um apoio nas 

despesas de deslocações às visitas voluntárias realizadas a estes hospitais. Este protocolo também 

se mantém atualmente. 

Assim, até 2011, os nossos doutores palhaços estiveram presentes nestes três hospitais.  

 

6.3. Amadurecimento 

Os anos de2012 e 2013 foram de amadurecimento e clarificação da Estratégia da Associação.  

As visitas aos hospitais mantiveram-se e iniciaram-se ações como: educação pela saúde, através 

da sensibilização sobre saúde para os mais novos; workshopsde palhaço abertos ao público em 

geral; merchandising dos Remédios do Riso e participações em palestras e conferências, 

nomeadamente: “Saber olhar para intervir”, organizada pela Associação Portuguesa de Paralisia 

Cerebral de Leiria, Hospital de Leiria; o Dia da Prematuridade em Évora; encontros de 

enfermagem; e ainda formações dadas ao pessoal sanitário intituladas “Humor em 

Terapias”.Paralelamente a este trabalho, continua-se a acarinhar os colaboradores e 

patrocinadores, trabalhando diariamente para seduzir alegremente novos colaboradores e 

patrocinadores -“Porque Rir é um Bom Remédio.”  

 

 
Visitas mensais de 2011 a 2013 

Hospital Cuf Descobertas 2 visitas/mês 

Hospital de Évora 1 visita/mês 

Hospital de Setúbal 1 visita/mês 

Total 4 visitas/mês 
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6.4. Regularização 

 

Oano de 2014 ficou marcado pela regularização de atividades nos hospitais o que foi possível 

devido a uma doação pontual (para o orçamento total do ano 2014) de uma Fundação Suíça que 

decidiu alavancar e patrocinar as visitas regulares aos Hospitais Públicos que já intervínhamos e 

ainda ao Centro Hospitalar de Algarve, na sua Unidade de Faro.  

Perante isto, foi possível profissionalizar toda a Associação dando uma estabilidade financeira para 

as atividades de 2014, possibilitando oinvestimento em recursos humanos e materiais para a 

procura de novos métodos de financiamento que apoiem a continuidade da missão. 

Assim, reforçou-se a estrutura interna, realizando-se novas contratações para a área 

administrativa, comunicação&marketing e angariação de fundos. A Associação ficou composta por 

7 Doutores Palhaços e 6 colaboradoresa trabalhar diariamente nas seguintes áreas: 

- Departamento Financeiro: 1 pessoa; 

 - Direção Artística: 1 pessoa; 

 - Marketing & Comunicação e Angariação de fundos: 1 pessoa; 

 - Departamento Administrativo: 1 pessoa. 

Desde 2014 até hoje realizam-se visitas semanais aos hospitais Públicos de Évora, Faro e Setúbal. 

 

 

 

 

 

 

6.5. Reafirmar e Credibilizar 

 

O início do ano de 2015 caracteriza-se pelareafirmação ecredibilização junto das Instituições 

Públicas(Escolas de Enfermagem, Hospitais e Câmaras) das 3 cidades do sul do país onde se 

realizam as visitas regulares (Faro, Setúbal e Évora) e em Grândola onde se encontra a sede da 

Associação. 

Atualmente, estão a ser protocolados os acordos de parceria com as instituições referidas. 

Visitas mensais de 2014 até hoje 

Hospital Cuf Descobertas 2 visitas/mês 

Hospital de Évora Visitas regulares semanais 

Hospital de Setúbal Visitas regulares semanais 

Hospital de Faro Visitas regulares semanais 
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Os Estatutos da Associação foram alterados no início do ano para conquistarmos o Estatuto de 

IPSS, sendo que o processo ainda não esta finalizado. 

Recentemente, a estrutura foi ampliada com a contratação de um novo elemento para o 

Departamento de Marketing, em regime de Estágio pelo IEFP. 

A procura de financiamentos é contínua, sendo que corresponde à única forma de garantir no 

futuro a desejada sustentabilidade económica e a realização das visitas regulares para consecução 

dos objetivos da Associação e para não criar fragilidades na sua missão. 

 

 

7. Sorrisos  Conquistados: 

 

Desde o início da Associação realizaram-se 566 visitas nos hospitais parceiros, tendo sido visitadas 

40.223 crianças,1559 utentes de oncologia-adultos,56.705 famílias e 39.419 profissionais de 

saúde. 

 

8. Formações 

Os Doutores Palhaços dos REMÉDIOS DO RISO recebem formação específica na área de saúde 

para realizarem uma abordagem adequada às necessidades físicas psicológicas e emocionais de 

cada criança hospitalizada como neonatologia, oncologia, micro-organismos, patologias, higiene 

hospitalar e medidas de prevenção contra doenças epidemiológicas, entre outras. 

Recebemformação artística contínua com formadores internos e externos da associação, de acordo 

com as boas práticas de atuação neste campo. Ainda têm ensaios quinzenais com todo o grupo de 

Doutores Palhaços, para a coordenação e evolução contínua do grupo artístico. 

A Associação ainda ministra formações as profissionais da saúde dos serviços onde intervém 

intituladas por “Humor em Terapias”. 

 

Ano Formações 

2008 - Formação Introdução ao Clown de Hospital, dinamizado por SergiClaramunt, teoria 
e prática em contexto hospitalar, vários hospitais de Valência, Espanha. 
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2009 - Formação de Voz e canto, dinamizada por Marta Plantier. 
- Formação de Técnicas de Máscara, dinamizada por Carolina Marcolla. 
- Workshop de Clown com José Sebastião Zejo, clown e formador. 

2010 - Formação dinamizada por José Sebastião Zejo, clown e formador - Espaço Ser 
Inteiro. 

2011 - 1º Congresso Mundial de Saúde e Doutores Palhaços de Hospital, em Jerusalém, 
Israel, com a participação de Michael Christensen. 

2012 - Curso com TERAPICLOWNS Payasos de Hospital, Burgos, Espanha. 

2013 - Encontro Nacional de Palhaços de Hospital, em Murcia, Espanha, 3 grupos Gestão, 
Direcção Artística e Doutores Palhaços; este grupo recebeu formação Eric Bont. 

2014 - Curso de clown, organizado pela Associação  PayaSOSpital de Valencia - Espanha, 
dinamizada por Jan Raga. 
- Curso de aperfeiçoamento de Clown, dinamizado pelo clown profissional Jeff 
Johnson, Ex-Diretor Artístico dos Palhaços do Circo du Solei, dos EUA. Este 
profissional acompanhou as visitas hospitalares em semana anterior à formação, o 

 que permitiu observar a atuação dos Drs. Palhaços e direcionar os conteúdos da 
formação às necessidades do grupo em situações específicas. 
- Curso de aperfeiçoamento organizado em parceria com a Operação Nariz Vermelho 
e os Palhaços d'opital e dinamizada pelo clown profissional SergiClaramunt, de 
Valencia. 

2015 - Curso de Magia - Ricardo Rapaz, Mágic Clown. 
- Workshop "Como ser idiota?" dinamizado por João Reis, Clown e Doutor Clown. 

 

 

 

9. Protocolos 

 

Existem Protocolos e Parcerias desde o início da associação que ajudam na missão e realização 

dos objetivos de diferentes maneiras: 

 2009: parceria com a Escola de Enfermagem da Universidade Atlântica, no âmbito de 

formações na área da saúde; 

 2013: assinatura dos protocolos com os Hospitais de Évora e Setúbal; 
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 2014: assinatura do protocolo com a Câmara Municipal de Grândola para onde foi alterada 

a Sede Fiscal e Social. Esta parceria contempla a cedência de espaço para o Escritório e 

Espaço de Ensaio; assinatura do protocolo com o Centro Hospitalar de Algarve. 

 2015: assinatura do protocolo com a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Setúbal e com a Escola Superior de Enfermagem, em Évora; adesão à rede social de 

Setúbal, Grândola e Évora. 

 

Estão em processo de revisão e atualização os protocolos com as Câmaras Municipais de Setúbal, 

Évora e Faro. Em fase de constituição está o protocolo com a Escola Superior de Enfermagem, da 

Universidade de Évora. 

 

10. A Equipa 

 

10.1. Direção Artística  

A Direção Artística é da responsabilidade de dois membros, Pedro Charneca e Rui Oliveira. Estes 

membros devem coordenar e salvaguardar todas as ações e atividades artísticas do projecto em 

articulação com todas as pessoas e entidades envolvidas, incluindo a Associação. Afetação de 

ambos a tempo inteiro ao projeto. 

10.2. Equipa de Doutores Palhaços  

A equipa de Doutores Palhaços é constituída por José Torres, Alexandre Pedro, José Souto, 

Margarida Batista, Rui Ferreira, Pedro Charneca e Mariana Schou, que são Palhaços Profissionais. 

Estes membros são responsáveis pelas intervenções hospitalares junto das crianças, familiares e 

funcionários dos hospitais e todas as outras atividades artísticas e formativas. 

10.3. Direção Financeira 

A Direção Financeira é da responsabilidade de Raquel Ramos. A sua função é coordenar e 

salvaguardar todas as acções, tanto operativas, como administrativas e financeiras do projecto, 

em articulação com todas as entidades e pessoas envolvidas. Afectação a tempo inteiro ao 

projecto. 
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10.4. Direção de Comunicação & Marketing 

O responsável pela Direção de Comunicação&Marketing e Angariação de Fundos é José Meireles. A 

sua função é coordenar e salvaguardar toda a comunicação Interna e externa; a imagem e marca 

da Associação; e a angariação de fundos e recursos monetários. Na parte de comunicação insere-

se a estagiária Diana Costa que o auxilia. Afetação a tempo inteiro de ambos ao projeto. 

 

10.5. Responsável Administrativa 

A responsável administrativa é Célia Peralta tem como função coordenar e salvaguardar toda a 

informação, documentação e registo de atividades da Associação. Estabelece o contacto 

institucional com câmaras, hospitais e pedidos de colaboração externos. Afetação a tempo inteiro 

ao projeto. 

 

10.6. Consultor Fiscal e TOC 

O apoio técnico fiscal e contabilístico é da responsabilidade de Miguel Dias, colaborador externo 

comafetação a tempo parcial ao projecto. 

 

10.7. Advogada Voluntária  

O apoio jurídico e legal é da responsabilidade de Cristina Roza, colaboradora externa 

com11fectação a tempo parcial (colaboração voluntária). 

 

 

 

São sorrisos espontâneos e encantadores, que levam os Remédios do Riso a acreditar e lutar 

diariamente para consolidar as visitas nos hospitais onde intervêm. O riso de uma criança é das 

maiores grandezas do mundo, pelo que queremos proporcioná-lo hoje e sempre! 
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11. Testemunhos 

 

“São pessoas adoráveis, fico com vontade de enche-los de beijinhos só para agradecer o simples 
facto de me fazerem rir um bocadinho (…) REMÉDIOS DO RISO escrito em letras maiúsculas 

representa o que vocês são: pessoas com um grande coração que estarão comigo até ao resto 
da minha vida.” 

 
Adolescente Inês Ferreira, 

Hospital de Faro12 
 

“Ver o João a sorrir tranquiliza-nos enquanto pais. Por isso, desejamos que o trabalho dos 
Doutores Palhaços possa continuar com todo o sucesso.” 

Mãe Susana 
Hospital Espirito Santo 

 
“Foi a primeira vez que a minha filhaficou internada e claro foi muito assustador. Mas com a vossa 

visita foi alegria em geral!” 
 

Mãe Mónica Santos 
Hospital de Faro 

 
“Agradeço muito este momento, foi espectacular, até eu me animei e fiquei mais feliz… então a 

minha filha nem se fala!” 
 

Mãe Maria Luísa 
Hospital de Faro 

 

“São uma “lufada de ar fresco”. São cordiais, simpáticos e responsáveis nas suas 
intervenções” 

 
Cátia Sousa 
Enfermeira 

 

“A Maria Inês tem 3 anos e medo dos palhaços, mas hoje eles cantaram músicas, fizeram bolas 
de sabão… deixaram-na fascinada e a rir à gargalhada” 

Mãe Sandra Beja 
Hospital Espírito Santo 
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“A alegria e disposição são factores importantes na recuperação das crianças internadas e os 
Doutores Palhaços proporcionam isso mesmo nestes momentos tão delicados” 

Pais da Melanie 
Hospital Cuf Descobertas 

 
 

“É fundamental na recuperação das crianças, pois trazem muita alegria. O riso é mesmo o 
melhor remédio.” 

Mãe Georgia 
Hospital de Faro 
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Porque RiR 

é o melhor remédio 
 


