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PROFISSIONAIS DE SAÚDE

O

período pandémico exigiu das pessoas e das organizações,
uma capacidade de adaptação, até antes nunca vista, por esta
geração. O SARS-Cov2 surgiu e, com ele, imensas incertezas
quanto ao futuro. A imprevisibilidade passou a ser o normal,
hábitos antigos tornaram-se perigosos; o encontro pessoal praticamente impossível; a volta à vida como era antes da Covid, uma utopia.
A Operação Nariz Vermelho, como de resto todo o terceiro setor, não
passou incólume à crise, reinventou-se e procurou alternativas para
continuar a cumprir a sua missão e o compromisso de quase 20 anos
com as crianças e jovens hospitalizados no Serviço Nacional de Saúde, seus pais e familiares, e os profissionais de saúde, parceiros de
tantas jornadas.
Os Doutores Palhaços foram os primeiros a serem afastados do hospital
e a regressarem a casa. De lá, das salas, quartos e cozinhas de cada um
dos 26 artistas do elenco da Operação Nariz Vermelho, foram produzidos 331 vídeos que, duas vezes ao dia, alimentaram a TV ONV e entretiveram, durante 120 dias, crianças hospitalizadas e não só, também
aquelas que estavam confinadas. A TV ONV foi o primeiro projeto, o fio
que nos manteve ligados às crianças. No entanto, sabíamos que havia
um prazo de validade.
Desde o início e ao longo de toda a pandemia, o diálogo com os hospitais parceiros manteve-se constante. Entendemos a prioridade dos
profissionais de saúde, mas não esquecemos nunca a nossa missão.
Era preciso estarmos atentos, identificar brechas e, logo que possível,
reforçar o elo com as crianças hospitalizadas, tornar a ligação mais direta, mais próxima do encontro presencial que tanto valorizamos. Seis
meses passaram, após vários testes, para identificar a solução técnica
mais segura e mais adequada iniciámos as visitais virtuais. O programa “Palhaços na Linha” tornou-se uma realidade. As crianças e os pais
mal podiam acreditar no que viam: Como é possível? É verdade? Eles
estão em direto?
A conversa com os hospitais seguia, enquanto íamos afinando o equipamento e os palhaços adaptando a sua linguagem e a sua interação à
janela a que estavam restritos. O “Palhaços na Linha” foi-se alastrando,
mas queríamos mais, sonhávamos com o encontro presencial e trabalhávamos para que isso se tornasse realidade. E foi assim, aliás, está a
ser assim que, aos poucos, os Doutores Palhaços voltam a invadir os
hospitais com as suas próprias pernas, num formato adaptado para ga-
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rantir a segurança de todos. Ainda faltam alguns hospitais, mas vibramos a cada novo regresso.
Queríamos muito que tudo isso fosse passado, que fosse apenas parte da nossa história, mas a pandemia não acabou, é ainda realidade.
Olhamos para trás e mal acreditamos que tanto foi feito em tão pouco
tempo. Estamos cansados (toda a gente está!) mas cheios de orgulho
da trajetória da Operação Nariz Vermelho. Podemos assegurar que não
deixámos ninguém para trás, trabalhámos muito para honrar todos os
compromissos assumidos com as equipas de artistas e dos bastidores,
com os nossos parceiros, todos, e nunca, em momento algum, deixámos
de cumprir nossa missão.
Tudo o que foi contado até aqui, os desafios e as conquistas, é o nosso
olhar, o entendimento daqueles que fazem a Operação Nariz Vermelho,
no entanto era preciso uma validação a partir da perceção dos profissionais que dividem connosco o esforço diário para fazer o trabalho acontecer. Como fizemos em anos anteriores, pedimos a colaboração dos profissionais de saúde, precisávamos ouvi-los para perceber a qualidade das
escolhas artísticas e operacionais: bússola que nos mantém no caminho.
Assim, 14 meses após o início da pandemia e do lançamento da TV
ONV, e 6 meses após a implementação do “Palhaços na Linha”, e o
regresso às visitas presenciais em novo formato, a equipa da Relação
Hospitalar – responsável pelo contacto com os hospitais e o Centro de
Estudos e Pesquisa realizaram um inquérito para avaliar a opinião dos
profissionais de saúde sobre a atuação da Operação Nariz Vermelho
durante a pandemia.
Atentos às respostas e aos comentários enviados, e felizes com o que
recebemos, partilhamos convosco a análise do inquérito.
Foram muitas as palavras de incentivo e poucas as críticas, merecedoras da nossa avaliação. Por fim, não podemos deixar de agradecer aos
enfermeiros, médicos, educadores, professores, auxiliares, terapeutas e
toda a comunidade hospitalar. A todos, o nosso muito obrigado, a vossa
parceria é uma honra para nós e sem a vossa colaboração o nosso trabalho não seria possível.

Iêda Alcântara

Centro de Estudos e Pesquisa Operação Nariz Vermelho
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Só temos a agradecer a disponibilidade, a atenção, o profissionalismo
e o carinho de todos os profissionais dos hospitais, que nos ajudaram
a divulgar o inquérito na sua instituição hospitalar e que responderam
ao questionário. Não existem palavras suficientes para vos agradecer.
Sem a vossa preciosa colaboração, a nossa missão não seria possível.
Lemos cada resposta dada, deliciámo-nos com cada depoimento recebido e vamos continuar a trabalhar para honrar a vossa confiança e
a vossa parceria.
Vocês inspiram-nos a continuar e a melhorar o nosso trabalho em cada
dia, em cada visita.

Flávia Diab
Sílvia Carvalho
Relação Hospitalar Operação Nariz Vermelho
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Crédito da imagem: Vera Mendes

O INQUÉRITO

O inquérito, em formato virtual, foi divulgado inicialmente na newsletter
“Palhaços em Dia” e enviado posteriormente, por correio eletrónico,
a 188 profissionais de saúde, entre enfermeiros, médicos, auxiliares,
educadores, professores, terapeutas e pessoal administrativo, de 16
hospitais parceiros, um pedido de colaboração para responderem a
um questionário composto por sete secções de perguntas, a saber:
1. Perfil do profissional
2. Conhecimento sobre o trabalho da ONV
3. Opinião sobre a atuação da ONV na pandemia
4. Opinião sobre a TV ONV
5. Opinião sobre as visitas virtuais – “Palhaços na Linha”
6. Opinião sobre as visitas presenciais
7. Depoimento
No questionário, sempre que possível, optou-se por solicitar a indicação sobre o grau de concordância, de satisfação, de importância e
de frequência, utilizando para o efeito uma escala de Likert de 5 ou 4
pontos:
• concordo totalmente, concordo, não concordo nem discordo, discordo e discordo totalmente;
• extremamente satisfeito, muito satisfeito, mais ou menos satisfeito,
um pouco satisfeito e nada satisfeito;
• extremamente importante, muito importante, mais ou menos importante, um pouco importante e nada importante.
• muito frequentemente (quase todos os dias), frequentemente (algumas vezes por semana), raramente e nunca.
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O questionário foi enviado por meio de correio eletrónico a 15 de junho
do 2020. As respostas, anónimas, foram recebidas entre 15 de junho e
16 de julho.
Convém ressaltar que a avaliação retrata o período de abril a novembro de 2020, para a TV ONV, e a partir de novembro de 2020 para as
visitas presenciais e virtuais. No momento do envio deste inquérito, os
Doutores Palhaços realizavam visitas presenciais em seis hospitais e
virtuais em 10 hospitais, conforme apresentado a seguir:
VISITAS PRESENCIAIS:
•
•
•
•
•

IPO Lisboa
Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão
Hospital Garcia de Orta
Hospital de Dona Estefânia
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca

• Centro Hospitalar Barreiro Montijo

PALHAÇOS NA LINHA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
Centro Materno Infantil do Norte
Hospital Beatriz Ângelo
Hospital Pediátrico de Coimbra
Hospital de São João
Hospital de Santa Maria
Hospital de Santa Marta
IPO Porto
Hospital de Braga

• Hospital de Cascais Dr. José de Almeida

Ainda não foi possível o regresso ao Hospital São Francisco Xavier
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RESUMO EXECUTIVO

O presente inquérito confirmou que a avaliação do profissional de saúde
das instituições hospitalares parceiras faz jus a todo o esforço envidado
pela Operação Nariz Vermelho – ONV para buscar, de forma célere, alternativas para se manter presente e cumprir a sua missão, mesmo considerando todas as restrições impostas pela Covid-19, durante a pandemia.
As respostas, anónimas, às questões fechadas e os depoimentos enviados pelos profissionais de saúde atestam a eficácia das soluções e a estratégia vitoriosa implementada pela Operação Nariz Vermelho.

“

Durante este período de pandemia, onde todos os colaboradores e parceiros deste hospital tiveram de deixar de vir,
os Doutores Palhaços foram os únicos que arranjaram alternativas para continuar a alegrar as nossas crianças. Mesmo
ausentes fisicamente, nunca deixaram de estar presentes e de
proporcionar um trabalho distinto e super divertido, trazendo
às crianças momentos incríveis. Obrigada ONV!
De quem não desiste e se adequou à situação com o mesmo
profissionalismo ( parabéns!).
Muito obrigada por não desistirem de nós! A vossa presença,
ainda que virtual, é muito importante!!

O inquérito foi enviado a 188 profissionais de saúde (109 da Unidade
Sul e 79 da Norte) com solicitação a ser dado a conhecer aos restantes
profissionais que tivessem contacto com o nosso trabalho. Foram recebidas 152 respostas de 16 instituições hospitalares. A amostra é considerada relevante, principalmente considerando a exaustão, o stress e o
volume de trabalho que a Covid-19 impôs, e ainda impõe à classe.
A seguir, apresentamos a avaliação dos profissionais de saúde, conside14

rando as sete secções de questões apresentadas. Como agradecimento,
a devolução dos dados decorrerá por meio do envio de uma cópia desta
análise aos profissionais de cada hospital participante.

1. PERFIL DOS PARTICIPANTES
Participaram neste inquérito 152 profissionais de saúde, de 16 hospitais, sendo 69% da região de Lisboa e 31% do Porto, Coimbra e Braga
(somente ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, bastante afetado pelos atendimentos aos infetados pela Covid-19 não foi possível
ainda o regresso às visitas virtuais ou presenciais). Deste total, 50%
são enfermeiros, 26% educadores ou professores, 10% médicos, 8%
auxiliares, 3% terapeutas, 2% administrativos e 2% de outras áreas.
91% dos profissionais atuam no serviço de pediatria.

2. CONHECIMENTO SOBRE O TRABALHO DA ONV
Dos profissionais que participaram no inquérito 61% convivem há
mais de 5 anos com os Doutores Palhaços e 30% entre 1 e 5 anos;
63% convivem muito frequentemente com os Doutores Palhaços (1
ou mais vezes por semana) e 28% convivem frequentemente (1 ou 2
vezes por mês).

3. ATUAÇÃO DA ONV NA PANDEMIA
Dos 152 profissionais que responderam ao inquérito, 71% afirmaram
que a presença da ONV no hospital, durante o período da pandemia,
foi frequente ou muito frequente; 91% concordaram totalmente ou
concordaram que a presença da ONV foi importante para humaniza15

ção dos serviços hospitalares; e 81% estão muito ou extremamente
satisfeitos com a atuação da ONV.
A nuvem de palavras abaixo que representa os termos mais utilizados
nos depoimentos dos profissionais de saúde para classificar a atuação
da ONV durante a pandemia.

94% dos profissionais consideram que as visitas virtuais dos Doutores
Palhaços foram muito ou extremamente importantes para as crianças
e adolescentes durante o período da pandemia e 71% consideram-nas
muito ou extremamente importantes para os profissionais de saúde.
100% dos profissionais consideram que os Doutores Palhaços, muito
frequentemente ou frequentemente, conseguiram adequar a qualidade artística ao novo formato de visitas virtuais e 83% avaliam que a
interação das crianças e adolescentes durante as visitas virtuais foi
muito ou extremamente participativa e interessada.
95% dos profissionais consideram que a solução técnica apresentada
pela ONV (suporte com um tablet conduzido por um profissional) foi
segura e adequada ao período da pandemia.
Dos 121 profissionais que receberam o projeto “Palhaços na Linha”
nos hospitais em que trabalham, 39 foram responsáveis pela logística
e condução dos tablets para realizar as visitas virtuais, ou seja, 32%
do total, sendo 64% educadores e professores e 31% enfermeiros.
Desses, 31 profissionais (84%) afirmaram que raramente ou nunca
os problemas técnicos comprometeram o programa de visitas virtuais
dos Doutores Palhaços e 18 profissionais (46%) avaliaram como desvantagem o som baixo do tablet e 11 (28%) o sinal fraco de rede.

6. VISITAS PRESENCIAIS
20% dos 152 profissionais de saúde que responderam ao
questionário (31 profissionais) receberam visitas presenciais
dos Doutores Palhaços nos hospitais em que trabalham.

4. TV ONV
A comunicação com os profissionais de saúde por meio digital mostrou-se bastante eficaz: 80% tiveram conhecimento da TV ONV por
meio do correio eletrónico e das redes sociais. 62% dos profissionais
afirmaram que as crianças hospitalizadas assistiam à TV ONV frequentemente (algumas vezes por semana) ou muito frequentemente
(quase todos os dias).

5. PALHAÇOS NA LINHA
Dos 152 profissionais de saúde que responderam ao questionário, 121 receberam o programa “Palhaços na Linha” nos
hospitais em que trabalham, ou seja, 80% do total.
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62% dos profissionais muito frequentemente (1 vez por semana ou
mais) ou frequentemente (1 ou 2 vezes por mês) assistiram ou participaram de alguma interação.
100% dos profissionais consideram que as visitas presenciais foram
extremamente ou muito importantes para as crianças e adolescentes
durante o período da pandemia e 88%, que foram extremamente ou
muito importantes para os profissionais de saúde.
100% dos profissionais afirmam que muito frequentemente ou frequentemente as visitas presenciais dos Doutores Palhaços obedeceram às normas de segurança, higiene e de distanciamento e 71%
consideram que a qualidade da interação (brincadeiras, jogos) com as
crianças e adolescentes raramente ou nunca, foi prejudicada com a
adaptação das visitas presenciais na pandemia.
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ANÁLISE DO INQUÉRITO

1. Perfil do participante
2. Conhecimento sobre o trabalho da ONV
3. A atuação da ONV na pandemia
4. TV ONV
5. Palhaços na Linha
6. Visitas presenciais
7. Depoimento
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1. PERFIL DO PARTICIPANTE
Nesta secção identificam-se as características do profissional
de saúde que respondeu ao questionário.

Em que instituição HOSPITALAR colabora?
A amostra composta pelos 152 profissionais que responderam ao questionário
está assim distribuída pelos hospitais:

20
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Qual a sua categoria profissional?

Atua na área de pediatria?

75% dos profissionais que responderam ao inquérito fazem parte das
categorias que se relacionam, com maior frequência, com os Doutores
Palhaços durante as visitas aos hospitais: enfermeiros, educadores e
professores, médicos, auxiliares e terapeutas.

91% dos profissionais atuam no serviço de pediatria.

22

23

2. CONHECIMENTO SOBRE
O TRABALHO DA ONV
Nesta secção identifica-se o nível da convivência do
profissional de saúde com as interações dos Doutores
Palhaços no hospital.

Há quanto tempo convive com os doutores palhaços
da ONV?
91% dos profissionais responderam que convivem com os Doutores
Palhaços há mais de um ano, sendo que 61% convivem há mais de 5 anos.

Com que frequência convive com os doutores
palhaços da ONV?
91% dos profissionais afirmaram que convivem muito frequentemente com
os Doutores Palhaços (1 ou mais vezes por semana) ou frequentemente
(1 ou 2 vezes por mês).
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3. ATUAÇÃO DA ONV NA PANDEMIA
Nesta secção avalia-se a opinião dos profissionais de saúde
quanto à atuação da Operação Nariz Vermelho durante o
período de pandemia.

Como considera a presença da ONV no hospital
durante o período da pandemia?
71% dos profissionais afirmaram que a presença da ONV foi frequente ou
muito frequente.

Considera que a presença da ONV, durante a
pandemia, foi importante para humanização dos
serviços da sua instituição hospitalar?
91% dos profissionais concordaram totalmente ou concordaram que a
presença da ONV foi importante.
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Qual o seu nível de satisfação com a atuação da ONV,
durante o período da pandemia, no seu hospital?
81% dos profissionais mostraram-se muito, ou extremamente satisfeitos
com a atuação da ONV.
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4. TV ONV
As questões apresentadas a seguir avaliam o conhecimento e
a opinião do profissional de saúde sobre o projeto da TV ONV.

Como teve conhecimento da TV ONV?
80% dos profissionais responderam que foi por correio eletrónico ou pelas
redes sociais.

De um modo geral, com que frequência as crianças dO
HOSPITAL assistiram à TV ONV?
62% responderam que as crianças assistiam frequentemente (algumas
vezes por semana) ou muito frequentemente (quase todos os dias).
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5. PALHAÇOS NA LINHA
Nesta secção avalia-se a opinião dos profissionais de saúde
sobre o programa de visitas virtuais dos Doutores Palhaços,
durante a pandemia.

Considera que as visitas virtuais dos doutores
palhaços foram importantes para as crianças e
adolescentes durante o período da pandemia?
94% dos profissionais consideram que as visitas virtuais foram muito, ou
extremamente importantes para as crianças e adolescentes.

Dos 152 profissionais de saúde que responderam ao
questionário 121 receberam o programa “Palhaços na Linha”
nos hospitais onde trabalham, ou seja, 80%.

Considera que as visitas virtuais dos doutores
palhaços foram importantes para os profissionais de
saúde durante o período da pandemia?
71% dos profissionais consideram que as visitas virtuais foram muito ou
extremamente importantes para os profissionais de saúde.
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Considera que os doutores palhaços conseguiram
adequar a qualidade artística das interações ao
novo formato de visitas virtuais?
Todos os profissionais consideram que os Doutores Palhaços conseguiram
adaptar-se ao novo formato de visitas virtuais.

Considera que a solução técnica apresentada
pela ONV (suporte com um tablet conduzido por um
profissional) foi segura e adequada para o período
da pandemia?
95% dos profissionais consideram que a solução técnica foi segura e
adequada ao período da pandemia.

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO AVALIA A INTERAÇÃO DAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM OS DOUTORES PALHAÇOS
DURANTE AS VISITAS?
83% dos profissionais avaliam que a participação das crianças e
adolescentes foi muito ou extremamente participativa e interessada.
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É um dos profissionais responsáveis pela logística
e condução dos tablets para realizar as visitas
virtuais DOS DOUTORES PALHAÇOS?

De uma maneira geral, acha que os problemas
técnicos comprometeram o programa de visitas
virtuais da ONV?

Dos 121 profissionais que receberam o projeto “Palhaços na Linha” nos hospitais onde trabalham, 39 foram responsáveis pela logística e condução dos
tablets para realizar as visitas virtuais, ou seja, 32% do total, sendo 64%
educadores e professores e 31% enfermeiros.

84% dos profissionais responsáveis pela logística e condução dos
tablets afirmaram que, raramente ou nunca, os problemas técnicos
comprometeram o programa.

Indique os problemas técnicos que ocorreram com
maior frequência durante as visitas virtuais?
Numa pergunta de múltipla escolha, 46% dos profissionais indicaram o
volume baixo do tablet e, 28%, o sinal fraco da rede.
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6. VISITAS PRESENCIAIS
Nesta secção, avalia-se a opinião dos profissionais de saúde
sobre as visitas presenciais dos Doutores Palhaços, num
formato adaptado para o período da pandemia.

Assistiu E/ou participou em alguma interação das
visitas presenciais dos doutores palhaços durante
a pandemia?
62% dos profissionais afirmaram que assistiram e/ou participaram em
alguma interação muito frequentemente (1 vez por semana ou mais) e
frequentemente (1 ou 2 vezes por mês).

Dos 152 profissionais de saúde que responderam ao
questionário, 31 receberam visitas presenciais dos Doutores
Palhaços nos hospitais onde trabalham, ou seja, 20%.

Considera que as visitas presenciais dos doutores
palhaços foram importantes para as crianças e
adolescentes, durante o período da pandemia?
Todos os profissionais consideram que as visitas presenciais foram
extremamente, ou muito importantes, para as crianças e adolescentes.
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Considera que as visitas presenciais dos doutores
palhaços foram importantes para os profissionais de
saúde, durante o período da pandemia?
88% dos profissionais consideram que foram extremamente ou muito
importantes para os profissionais de saúde.

Considera que a qualidade da interação
(brincadeiras, jogos) dos doutores palhaços com
as crianças e adolescentes foi prejudicada com a
adaptação das visitas presenciais na pandemia?
63% dos profissionais consideram que raramente ou nunca a qualidade da
interação foi prejudicada.

Considera que as visitas presencias da ONV durante
o período da pandemia obedeceram às normas de
segurança, higiene e de distanciamento?
100% dos profissionais afirmam que as normas foram respeitadas muito
frequentemente e frequentemente.
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7. DEPOIMENTOS
Comentários e avaliação dos profissionais de saúde sobre a
atuação da ONV durante a pandemia.
63% dos profissionais de saúde que responderam ao
questionário, ou seja, 95 profissionais deixaram os seus
comentários sobre a atuação da ONV durante a pandemia.

Ao avaliarmos todas as palavras utilizadas nos depoimentos, além dos
destaques, chamam-nos a atenção algumas como: adaptar, presença ou
presencial, esforço, apesar, sempre, eficaz.
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A nuvem de palavras abaixo representa a seleção dos termos utilizados
pelos profissionais de saúde, nos depoimentos, para descrever a atuação
da Operação Nariz Vermelho durante a pandemia.
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“

Durante este período de pandemia,
onde todos os colaboradores e
parceiros deste hospital tiveram de
deixar de vir, os Doutores Palhaços
foram os únicos que arranjaram
alternativas para continuar a
alegrar as nossas crianças. Mesmo
ausentes (fisicamente), nunca
deixaram de estar presentes e de
proporcionar um trabalho distinto e
super divertido, trazendo às crianças
momentos incríveis. Obrigada ONV!
De quem não desiste e se
adequou à situação com o mesmo
profissionalismo ( parabéns!).
Muito obrigada por não desistirem
de nós! A vossa presença, ainda que
virtual, é muito importante!
Dedicação total. Um sorriso em dias
muito difíceis. Bem-hajam!
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Diversos depoimentos ressaltam a capacidade de adaptação da Operação
Nariz Vermelho:

“

A ONV foi muito eficaz ao adaptar-se
às restrições impostas pela pandemia e
esteve sempre empenhada, com sucesso, em
manter a sua missão junto das crianças
e adolescentes internados
Dado o estado de exceção em que nos
encontramos, é uma visita que requer esforço de
todos os envolvidos. Os Doutores Palhaços têm
que se reinventar para o pequeno, muito pequeno
ecrã, educadoras têm que os acompanhar
deixando para segundo plano outras atividades,
crianças e pais têm que fazer um esforço para
ouvir e ver... mas no final o esforço vale muito a
pena e é compensador para todos, pois dá alegria,
diversão e descontração. Obrigada pela vossa
presença e inovação!
Atualmente, estão de parabéns pela capacidade
de adaptação perante as diversas respostas das
instituições de saúde!
Excelente capacidade de adaptação com
recurso à tecnologia.
Continuaram muito divertidos, sempre com ideias
novas e com boas respostas para os grupos de
crianças e jovens internados.
53

Vários destacam o impacto do contexto e das circunstâncias na atuação:

“

Extremamente importante.
A doença prolongada já de si provoca
uma quebra nas rotinas das crianças
e o período pandémico que vivemos
atualmente veio dificultar ainda mais
esta situação. A presença da ONV nos
hospitais veio ajudar a trazer alguma
normalidade e alegria no dia a dia das
crianças e suas famílias.
Dadas as circunstâncias atuais, penso que
se adaptaram o melhor que puderam, não
desistindo em dar o melhor deles para
alegrar as nossas crianças e pessoal, um
bem haja a todos, não desistam!
A atuação da ONV durante a pandemia
foi excecional e apesar das dificuldades
impostas pela pandemia e pelas normas
institucionais desempenharam a sua
função com extremo profissionalismo
e dedicação com benefícios para as
crianças, acompanhantes e colaboradores
da instituição.
O mais humanizada possível, dentro do
contexto. Adequada.
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Muitos reforçam a importância da Operação Nariz Vermelho no hospital:

“

É imprescindível no dia-a-dia
do hospital.
Excelente! Já fazem parte da equipa!

Considero uma mais-valia, uma
vez que um sorriso é, e será
sempre, uma excelente ferramenta
terapêutica nesta situação
pandémica que vivenciamos.
Avalio como uma necessidade!
Uma mais-valia. Muito importante.
Muito importante, pois ajudou
a minimizar os efeitos da
hospitalização.
Está a ser fantástico, as crianças
ficam muito felizes, assim como os
cuidadores.
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Outros lamentam a demora no regresso aos hospitais:

“

Gostaria que tivessem logo iniciado
com a ONV via tablet, que não existisse
interrupção. Mas apesar do vosso
contacto ter sido precoce, dentro da
instituição tivemos que pressionar
bastante para que vocês pudessem
entrar de forma remota. Os hospitais e os
Serviços de Pediatria (crianças, família e
profissionais) não podem viver sem vocês!
Aqui no Hospital de Santa Maria, foi
muito tardio o seu regresso mesmo
através do tablet. É muito importante e
bom o seu contributo e muito significativo
para uma melhoria no estado de espírito
de cada criança, familiar e equipa técnica.
Mesmo não sendo presencial, é sempre
um contributo muito válido.
Avalio a atuação como muito positiva,
neste registo virtual. No entanto, a visita
presencial teria maior impacto e seria
mais valorizada junto das nossas crianças
e adolescentes.
Lamento a demora na aprovação do
processo do Palhaços na Linha...
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Comparam as visitas virtuais com as presenciais…

“

Excelente. Embora considere que
presencialmente tenha mais impacto.
Extrema importância para as crianças,
é o momento diferente dentro do
contexto hospitalar, mas mesmo
assim, nada como a presença física, a
interação é diferente e mais facilmente
podem estabelecer interação com
os crianças e jovens que à partida
rejeitam os doutores palhaços ( para os
jovens “isso são coisas de criança”).
Conseguiram adaptar-se à realidade,
mas presencialmente não tem
comparação.
Importante, mas não substituiu de
nenhuma forma a atuação presencial,
que, felizmente, já foi retomada no
meu hospital.
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E pedem a volta às visitas presenciais:

“

A ONV tem feito um trabalho fantástico
no piso 6 em Santa Maria. A dupla
Ginja e Champignon mostrou uma boa
conexão entre si fazendo rir todos à sua
volta, desde crianças, pais e profissionais
com que se foram cruzando. Quero dar
os meus parabéns pelo trabalho de
bastidores que é feito por esta dupla.
Pelo cuidado de dar continuidade,
quando possível, à interação
estabelecida na semana anterior, quando
se cruzam com a mesma criança.
Algumas crianças perguntam “quando
volta a Dra. Ginja e o Enf. Champignon?”
Mais uma vez, parabéns e obrigada por
nos visitarem todas as segundas-feiras.

De extrema importância, faço manhãs
maioritariamente e por isso conheço o
vosso trabalho de perto. Foi com muita
emoção que vos recebi no regresso
presencial que tanta falta nos fez a nós
profissionais e às crianças. Que possam
trazer alegria, calor humano e a vossa
presença física que é insubstituível
por formatos online. Que continuem
connosco, bem perto. Muito obrigada Dr.
Choca Pic e restantes colegas.
Muito boa! Contudo, nada iguala a
presença física dos Narizes. Esperemos
que voltem rapidamente, pelas crianças,
pais e profissionais!

Muito positiva pela vontade de
prosseguir e capacidade de adaptação,
mas insuficiente pelas contingências
impostas pelo hospital. O regresso
presencial é fundamental!
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HOSPITAIS parceirOS
Lisboa
Hospital de Santa Maria
Hospital de Dona Estefânia
Hospital de São Francisco Xavier
IPO Lisboa
Hospital de Santa Marta
Centro Hospitalar Barreiro Montijo
Hospital Garcia de Orta
Hospital de Cascais Dr. José de Almeida
A Operação Nariz Vermelho – ONV é uma instituição particular
de solidariedade social que promove, de forma contínua, a visita
de palhaços profissionais aos serviços pediátricos de hospitais
públicos portugueses.
Os artistas têm formação especializada em ambiente hospitalar
e trabalham em estreita colaboração com os profissionais de
saúde, realizando interações artísticas, duas vezes por semana,
42 semanas por ano, em 17 hospitais parceiros dos concelhos de
Lisboa, Porto, Coimbra e Braga.
O programa, gratuito para os hospitais, é financiado pela
comunidade portuguesa, particulares e empresas.
Nos seus quase 20 anos, a ONV promoveu mais de 675.000
encontros com crianças e adolescentes hospitalizados, sem
contar as interações com familiares e profissionais do hospital.
A equipa de artistas da ONV é constituída por 25 Doutores
Palhaços. Nos bastidores trabalham 21 profissionais nas áreas
de comunicação, angariação de fundos, relação hospitalar,
direção artístíca, formação externa, centro de estudos e
pesquisa, gestão e administração.
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Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
Hospital Beatriz Ângelo

Porto
IPO Porto
Hospital de São João
Centro Materno Infantil do Norte
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

Coimbra
Hospital Pediátrico de Coimbra

Braga
Hospital de Braga
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EQUIPA

DIREÇÃO

Rosária Jorge

Luiza Teixeira de Freitas

Diretora Executiva

Presidente

Fernando Escrich
Diretor Artístico

Ana Sofia Catarino
Elgar Rosa

Carlota Mascarenhas

Missão
Levar alegria à criança hospitalizada, aos seus familiares e
profissionais de saúde, através da arte e imagem do Doutor
Palhaço, de forma regular e com uma equipa de profissionais
com formação especializada.

Diretora de Comunicação

Francisco Abecasis

e Angariação de Fundos

Susana Ribeiro

Carla Reis

l

Redes Sociais

Catarina Pereira

l

Elisabete Costa

l

Face to Face

Angariação de Fundos Norte

Flávia Diab l Relação Hospitalar Sul
Iêda Alcântara

l

Centro de Estudos e Pesquisa

Inês Aguiar l Design Gráfico

história
A ONV foi oficialmente constituída no dia 04 de Junho de 2002,
resultado de um longo processo iniciado por Beatriz Quintella, a
fundadora, que em 1993 leu um artigo sobre o trabalho de palhaços
que visitavam crianças hospitalizadas nos Estados Unidos.

Isabel Marques

l

Jéssica Rocha

Assessoria de Imprensa

l

Recursos Gerais

Joana de Carvalho l Apoio a Campanhas
Mafalda Ataíde l Angariação de Fundos Sul
Margarida Marques

l

Angariação de Fundos Empresas

Mark Mekelburg l Formação Externa

Centro de ESTUDOS E PESQUISA
O Centro de Estudos e Pesquisa tem como propósito a produção
de conhecimento científico sobre o Doutor Palhaço – o seu ofício
e a sua linguagem – e os efeitos da sua intervenção no universo
hospitalar, além de construir um acervo histórico e desenvolver
ações para divulgar o programa da Operação Nariz Vermelho e
apoiar a formação e o aperfeiçoamento contínuo dos artistas.
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Paula Pérez l Angariação de Fundos Particulares
Rita Fialho

l

Comunicação

Roberta Matias l Apoio ao Doador
Sara Campos l Eventos e Loja Online
Sílvia Carvalho
Tila Pereira

l

l

Relação Hospitalar Norte

Secretariado
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DOUTORES PALHAÇOS
NORTE

Ana Madureira l Dra. Josefina Flor
Gilberto Oliveira l Dr. Paco
Gisela Matos l Enf.ª Compressa
Inês Mariana Moitas l Dra. Marisol
Janela Magalhães l Dr. Faísca
Julieta Rodrigues l Dra. Foguete
Luís Almeida l Dr. Toni Silva
Margarida Fernandes

l

Dra. Francesinha

Marta Costa l Dra. Popovna
Rui Gomes Dr. Boavida
l

SUL

Alberto Carvalhal l Dr. EuGénio
Andreas Piper

Dr. Félix Férias

l

Basile Victor Pujebet

l

Enf. Champignon

Dr. Kotonete Komkapa

Fernando Terra

l

Filipa Mendes

l

Dra. Aurora BemVinda

Jaime Mears

Dra. Camomila da Conceição

l

Joana Egypto l Dra. Domingas Xabregas
João Paulo Reis l Dr. Bambu
Mariana Moreira

l

Enf.ª Xtruz

Mark Mekelburg l Dr. P.P.P. Pipoca
Marta de Carvalho

l

Super Dra. Ginjação

Miguel Antunes l Dr. Migas
Pacas

l

Dr. Chocapic

Patrícia Pais l Dra. Acredita
Patrícia Ubeda l Dra. Charlote
Tiago Quites l Dr. Custódio
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Como apoiar a Operação Nariz Vermelho:
• Donativos, pontuais ou regulares
de pessoas particulares e de empresas.
• Compra dos produtos solidários da Lojinha ONV.
• Consignação de parte do IRS para a nossa causa.
• Parceria para angariação de fundos ou
fornecimento de bens ou serviços.
• Indicação de oportunidades de parcerias ou
potenciais doadores para angariação de fundos.
Para saber mais sobre a Operação Nariz Vermelho:
• www.narizvermelho.pt
• Instagram: @operacaonarizvermelho_oficial
• Facebook: @narizvermelho
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Inquérito para avaliar a perceção dos profissionais
de saúde sobre o impacto da atuação da Operação
Nariz Vermelho durante a pandemia, realizado 14
meses após o início da pandemia e do lançamento
da TV ONV, seis meses após a implantação do
programa “Palhaços na Linha” e o regresso às
visitas presenciais, em novo formato.

