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I Congresso de Humanização e Palhaçoterapia
O Homem por trás do Palhaço

Em nossa vida buscamos dar um sentido a tudo que 

fazemos e a tudo que nos acontece. E assim, criamos algo 

que nos motive a viver e a construir um mundo melhor para 

nós, independente da forma que façamos isso.

Ao pensarmos na saúde, percebemos que esse sentido da 

vida é buscado em todos os domínios dessa área, tendo 

como finalidade dessa busca a melhora na qualidade de 

vida tanto do paciente quanto do profissional de saúde. 

Porém, o uso de meios humanizados, para atingir a atenção 

integral ao paciente, foram bastante negligenciados no 

passado e ainda são insuficientes nos dias de hoje, apesar 

da crescente busca e uso destes no presente por alguns 

grupos de profissionais. E por que usar de ferramentas 

como a palhaçoterapia e a busca da espiritualidade do 

paciente no leito de um hospital? O que temos a oferecer 

ao paciente e ao próprio profissional ao sermos mais 

humanizados?

A partir destes questionamentos chegamos ao tema “O 

homem além do palhaço”, que nos fará refletir sobre a 

humanização. E assim, compreenderemos a integração 

existente entre as áreas biológica, social, psíquica e 

espiritual da saúde, e sua importância na vida do ser 

humano. Buscamos demonstrar como o olhar integral do 

paciente trás melhoras na saúde e até que ponto isso já é 

comprovado cientificamente. 

E, nesse sentido os integrantes do projeto Começando 

Cedo e da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade 

propõe pela primeira vez em Mato Grosso este evento.

Logo Oficial do I CHP

Ampliar os conhecimentos científicos sobre palhaçoterapia e espiritualidade;

Promover a discussão com questionamentos e respostas sobre a humanização em saúde;

Ampliar o interesse e conhecimentos de todos os participantes em palhaçoterapia e espiritualidade;

Fomentar ideias de expansão de eventos relacionados com a “humanização” em outros lugares, bem como novas 
possibilidades de projetos de pesquisas e ações;

Promover o encontro de pessoas envolvidas nos projetos, profissionais afins e acadêmicos interessados no assunto 
em prol do conhecimento e troca de experiências. 

VISÃO GERAL
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Ojetivos Principais do  I CHP



COMEÇANDO CEDO

LIASE

 O Começando Cedo é um projeto de 
palhaçoterapia desenvolvido em parceria com o grupo 
do Programa de Educação Tutorial (PET) - Medicina e 
alunos da Faculdade de Medicina da UFMT que visam, 
dentre muitos aspectos, introduzir o estudante de 
graduação no ambiente hospitalar mais cedo. O projeto 
visa aperfeiçoar a humanização da relação médico-
paciente, busca também integrar os estudantes de vários 
períodos, a fim de proporcionar uma maior união e 
compartilhamento de conhecimentos. Além disso, leva 
alegria, conforto e carinho para os pacientes e funcionários 
do Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM).  
 Assim, há 11 anos, são realizadas visitas semanais ao 
HUJM, nas quais os futuros médicos compartilham sorrisos, 
fortalecendo a relação médico-paciente tão importante no 
futuro profissional, bem como guardam para si sentimentos 
e olhares de gratidão daqueles que esperam ansiosamente 
por uma visita em um sábado dentro de um hospital. Grupo de Acadêmicos em Visita  Semanal do Projeto Começando 

Cedo no HUJM

 A Liga de Saúde e Espiritualidade da UFMT (LIASE 
UFMT) é composta por discentes de Enfermagem, Medicina 
e Psicologia que atuam na atenção dos pacientes do 
Hospital Universitário Júlio Muller. Contemplando a tríade 
ensino, pesquisa e extensão, a LIASE UFMT visa acompanhar 
a tendência mundial de humanização na saúde a partir de 
princípios da atenção integral e com uma visão holística do 
indivíduo nos âmbitos biológico, físico, social e espiritual da 
vida.
 Dessa forma, difundir a importância de incluir 
aspectos subjetivos do paciente durante o tratamento, 
além de medidas alternativas, como a palhaçoterapia, são 
formas de tornar o processo de recuperação, ou até mesmo 
a terminalidade da vida, mais tolerável, amena e humanizada.

Reunião da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade com o orienta-
dor Dr. Flávio Tampelini
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QUEM SOMOS

QUEM SOMOS



Palestrante Dra. Ana Cláudia Quintana 
Médica Geriatra

Cuidados Paliativos

DETALHES
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Local

MACP/UFMT - Museu de Arte e de Cultura Popular da 
Universidade Federal de Mato Grosso

Data e Horário

1º dia: 13de Abril de 2018, sexta-feira

Início: 18h45min

Término: 22h00min

Duração aproximada: 3 horas

2º dia: 14 de Abril de 2018, sábado

Início: 08h00min

Término: 17h00min

Duração aproximada: 9 horas

3ºdia: 15 de Abril de 2018, domingo

Início: 08h00min

Término: 17h00min

Duração aproximada: 9 horas

Público Alvo

Estudantes e Profissionais da Área da Saúde

Público estimado em

Torno de 300 pessoas

Comunicação

1. Facebook

2. Venda On-Line

3. Mailing

4. Flyers e Cartazes

5. Camisetas

I Congresso de Humanização e Palhaçoterapia
O Homem por trás do Palhaço

Palestrante Dr. Germano Alves Pacheco 
Médico de Família e Comunidade

Medicina Centrada na Pessoa

Dra. Ana Cláudia Quintana e 

Dr. Germano Alves Pacheco

Presenças Confirmadas!

Marcus Lyon



Comissão Organizadora

I CHP
O Homem por trás do Palhaço

VISÃO GERAL

Ana Luíza Guimarães Oliveira  

Bárbara Coutinho Oliveira

Bárbara Lorena Matias 

Caio Carvalho Santos 

Carlos Alberto Campello Jorge

Carolina Zelenski 

Débora Caixeta Costa

Elena Zuliani Martin 

Glenda Raissa Mol Pacheco  

Guilherme Affini Severian Vieira 

Isadora Fernandes Rocha 
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I Congresso de Humanização e  
Palhaçoterapia

 

José Benedito Bralia Júnior

Letícia Akemi Sewo de Pinho  

Lucas Machado Vieira

Matheus Miranda dos Santos 

Marcelo Yuji Kida Mizuta 

Mariana Oshiro Marques

Paulo Othávio de Araújo Almeida

Victor Mendes do Carmo 

William Lopes Dantas da Silva 

Yago Silva Ferreira 

Coordenação Geral

Prof. Dr. Flávio Tampelini

Profa. Dra. Ziliani da Silva Buss 

Contatos
congressohumanizacaopalhaco@gmail.com

ziliani@gmail.com

(65) 9 8473-8547 - Glenda Raissa Mol Pacheco

(62) 9 8153-5362 - Lucas Machado Vieira


