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Resumo: Nos centros urbanos há um grande número de pessoas vivendo em situação de rua. A vulnerabilidade 

social a que elas estão sujeitas favorece a degradação de sua saúde física e emocional, contribuindo para o seu 

adoecimento. O riso e a alegria são uma necessidade psíquica inata do ser humano e podem influenciar de maneira 

favorável no processo de adoecimento. Já está bem estabelecido na literatura que a atuação de palhaços no ambiente 

hospitalar reduz o estresse e proporciona bem-estar para o indivíduo doente, seus entes queridos e profissionais de 

saúde. Em razão disso surgiu o projeto de extensão Palhaçoterapia da UEPG. Com o amadurecimento do projeto 

percebeu-se que a atuação dos palhaços membros poderia se estender além do ambiente hospitalar e levar alegria 

para outras pessoas em condições de vulnerabilidade emocional, como as em situação de rua. Com o acontecimento 

na cidade de Ponta Grossa do evento Médicos de Rua, cujo objetivo é levar atendimento em saúde para as pessoas 

em situação de rua, veio a oportunidade da Palhaçoterapia atuar fora do contexto hospitalar, aprimorando assim 

suas habilidades em comunicação, empatia, e sensibilidade, sempre primando pela humanização ao lidar com o 

paciente.   
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PÚBLICO-ALVO   

O público alvo das ações do Projeto de Extensão Palhaçoterapia são pacientes 

hospitalizados, familiares e acompanhantes desses pacientes, funcionários do serviço de saúde, 

os próprios acadêmicos da UEPG e a comunidade em geral.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS  

O principal município contemplado pelo projeto é a cidade de Ponta Grossa.   

LOCAL DE EXECUÇÃO  

As ações do projeto são executadas em vários Hospitais do Município de Ponta 

Grossa, bem como em unidades de saúde, terminais de ônibus, parques e outros locais públicos 

da cidade de Ponta Grossa.  

Esta ação, especificamente, foi realizada no Parque Ambiental do Município de Ponta 

Grossa.  

JUSTIFICATIVA  

A criação do Projeto de Extensão Palhaçoterapia veio da necessidade de amenizar as 

angústias e o sofrimento humano em momentos de fragilidade emocional e física como no 

adoecimento, e em momentos de vulnerabilidade social, como os vividos pelas pessoas em 

situação de rua. Diante desse contexto observou-se a importância de adotar um tratamento 

holístico para o paciente. Um tratamento capaz de abranger o indivíduo em sua totalidade e 

promover tanto o bem-estar físico quanto o emocional. Dessa maneira, constatou-se que as 

distrações e alegrias incutidas na figura do palhaço poderiam ser usadas para tais fins. Ademais, 

a necessidade de desenvolver habilidades de comunicação e humanização nos acadêmicos da 

área da saúde também foi fator motivador para a elaboração do projeto.  

OBJETIVOS  

O Projeto de Extensão Palhaçoterapia busca atuar minimizando o estresse e aliviando 

a tensão dos pacientes hospitalizados, acompanhantes, profissionais de saúde e indivíduos da 

comunidade por meio do desenvolvimento de práticas humanizadas no atendimento ao paciente. 
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O projeto visa também aprimorar e desenvolver habilidades como o exercício da empatia, da 

sensibilidade e da comunicação nos acadêmicos participantes. Dessa maneira, entendeu-se a 

importância da ampliação do projeto, como exercício de humanização, durante o acolhimento 

das pessoas em situação de rua no evento Médicos de Rua – Ponta Grossa.  

METODOLOGIA  

A equipe do Projeto de Extensão Palhaçoterapia realizou três reuniões, com duração 

de aproximadamente duas horas, realizadas no bloco M da Universidade Estadual de Ponta  

Grossa. Nessas reuniões foram abordadas questões como a importância do trabalho em 

coletividade, metodologias de abordagem relacionadas ao autoconhecimento, a relação com o 

paciente/pessoa e seus estados emocionais. Com elas os acadêmicos aprenderam a trabalhar 

melhor em grupo e a como agir diante das diferentes manifestações de humor das pessoas 

atendidas, para que pudessem atuar no evento do Médicos de Rua – Ponta Grossa.  

No dia nove de junho de dois mil e dezenove aconteceu a primeira edição do referido 

evento. O projeto Palhaçoterapia realizou brincadeiras de roda e conversas com a população 

assistida, visando levar distração e alegria para todos os envolvidos. De forma lúdica, buscou 

acolher as pessoas em situação de rua para que se sentissem incluídas nas ações de saúde. A 

interação com os palhaços do projeto Palhaçoterapia trouxe leveza aos serviços prestados a essa 

população. Dentre os serviços estavam inclusos café da manhã ,corte de barba e cabelo, 

atendimento médico, farmacêutico, odontológico e da enfermagem.  

Na véspera do evento, dia oito de junho de dois mil e dezenove, a equipe da 

Palhaçoterapia, composta por 14 discentes e um docente, reuniu-se na universidade para 

planejar as ações que seriam realizadas no evento do dia nove, bem como para receber as 

orientações sobre a vestimenta e acessórios que seriam utilizados para entreter a população.  

Para fundamentar as ações da extensão os acadêmicos foram em busca de estudos  

científicos na literatura que abordassem a questão das pessoas em situação de rua, procurando 

utilizar a arte do palhaço para minimizar o estresse e trazer alegria e acolhimento para essa 

população.  

RESULTADOS  

Há nos centros urbanos um grupo crescente de pessoas que utilizam o espaço público 

das ruas como moradia e sobrevivência, são as pessoas em situação de rua. Esse grupo é muitas 
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vezes exposto a fatores de risco como a violência urbana e a perda de vínculos familiares, 

colocando essa população em um estado de vulnerabilidade social que compromete sua 

integridade física e, sobretudo, emocional contribuindo para o adoecer.  

(CARNEIRO JUNIOR et al, 1998)  

Tal adoecer pode ser, em partes, amenizado através do riso, já que esse é considerado 

um sinal de bem-estar físico e emocional. Segundo Castro, Peruch e Ferreira (2014), a atuação 

de palhaços é capaz de reduzir o estresse emocional e promover bem-estar psicológico a pessoas 

doentes, seus acompanhantes e aos profissionais da saúde. A capacidade do riso de interferir no 

estado de saúde dos indivíduos pode ser explicado pela antropologia e pela medicina. Enquanto 

a primeira diz, segundo Garcia (1962), que o ser humano possui uma necessidade psíquica inata 

de ser feliz e permanecer alegre a segunda postula, de acordo com Garcia et al (2009), que o 

bom humor age a nível de sistema imunológico promovendo a liberação de serotonina. A 

serotonina, por sua vez, atua no sistema nervoso inibindo as vias da medula responsáveis pela 

dor.  

É diante desse contexto que a estratégia do projeto de extensão Palhaçoterapia e dos 

Médicos de Rua se faz de extrema importância. O Médicos de Rua é um projeto composto por 

profissionais voluntários de diversas áreas de atuação como medicina, enfermagem, farmácia, 

veterinária e odontologia que surgiu da necessidade em levar atendimento de saúde para 

determinados grupos de pessoas cujo acesso aos serviços convencionais é dificultada, como a 

população em situação de rua. O projeto foi trazido ao Brasil em 2015 por um médico paulista 

e através do apoio de estudantes e instituições de caridade foi ganhando força e se estendendo 

para outras cidades, onde é realizado em locais públicos como praças e parques (PEREIRA, 

2018), e agora também no Município de Ponta Grossa.  

Dessa maneira, conforme evidenciado na literatura, as ações do projeto de Extensão 

Palhaçoterapia são cabíveis não somente no hospital, mas também nas ruas. O desenvolvimento 

que o projeto proporciona aos seus envolvidos de habilidades como o exercício da empatia, da 

sensibilidade e da comunicação contribuem para uma melhor relação entre os pacientes, os 

profissionais de saúde e, sobretudo, para a humanização do atendimento médico, seja ele no 

contexto hospitalar ou das ruas.  

FOTO(S)  

Figura 1 – Participantes do Projeto de Extensão Palhaçoterapia  
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Legenda: Participantes do Projeto de Extensão Palhaçoterapia atuando junto à comunidade na 1ª edição do evento 

Médicos de Rua  que aconteceu no dia 09/06/2019 em Ponta Grossa.  

Figura 2 – Equipe do Projeto de Extensão Palhaçoterapia  

  

Legenda: Equipe do Projeto de Extensão Palhaçoterapia reunida no evento Médicos de Rua que aconteceu no dia 

09/06/2019 no Parque Ambiental em Ponta grossa.  

Figura 3 – Brincadeira de roda integrativa  
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Legenda: Voluntários do projeto Médicos de Rua , palhaços da Palhaçoterapia e membros da comunidade em 

momento de descontração na ação do dia 09/06/2019 no Parque Ambiental.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante da perspectiva de levar alegria e sorrisos a quem precisa, a equipe do projeto 

Palhaçoterapia sente-se extremamente realizada com as atividades que vem desempenhando 

junto com a comunidade e pretende irradiar seu bom humor além do ambiente hospitalar sempre 

que houver a necessidade.   
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