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história

Em 2006, Mauricio Bagarollo, fundador e 
coordenador da ONG Doutorzinhos, deu início a 
um trabalho pioneiro da cidade de Porto Alegre. 

Provocar uma transformação em hospitais da 
cidade, humanizando as instituições e levando 
amor e alegria a pacientes, acompanhantes e 
equipe hospitalar, por meio do doutor-palhaço.  
Era o início de uma jornada que iniciou somente 
com ele como voluntário e um único hospital. A 
ideia era de, usando o nariz de palhaço, se carac-
terizar como um “médico” para crianças que fingi-
riam acreditar naquela figura inusitada, dentro de 
um ambiente que funciona sob uma ótica comple-
tamente diferente. Funcionou tão bem que, depois 
de três meses de testes, o projeto foi aprovado pelo 
hospital que autorizou a entrada de mais “doutores”. 
Assim nasceu a ONG Doutorzinhos.

Para se tornar um doutor-palhaço, os candida-
tos passavam por um treinamento de capacitação 
para novos voluntários que, em 2008, tinha 4 ho-

ras de duração. Mas a necessidade de um trabalho 
mais qualificado, exigência do hospital, fez com que 
a cada processo seletivo de novos voluntários fosse 
intensificado. Atualmente, os candidatos a voluntá-
rios passam por um processo de inscrição, entrevis-
ta, dinâmicas e, somente depois iniciam o treina-
mento. De 4 horas em 2008, passaram a ter 8, 12, 
16, 24, 36, 48 e, atualmente, 60 horas de capacitação 
antes que o voluntário possa entrar  no hospital.

Conforme o trabalho ia sendo realizado com 
seriedade e responsabilidade, outros hospitais pas-
saram a convidar a ONG para atuação em suas 
unidades. Hoje são onze hospitais e uma institui-
ção para crianças com deficiências múltiplas que 
são atendidas pela ONG. De pouco mais de 1000 
pessoas impactadas mensalmente durante o ano 
de 2006 a 2008, hoje a ONG, com seus 70 voluntá-
rios em parceria com a Avesol, impacta cerca de 13 
mil pessoas por mês, incluindo pacientes, acompa-
nhantes e profissionais de saúde.

Nossa
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Senhores e Cenouras! 
Nos últimos 3 anos, com o apoio de 

empresas e pessoas físicas que apoiam 
nosso projeto, me pergunto se os re-
sultados esperados pela nossa atuação 
ainda são os mesmos de quando inicia-
mos lá em 2006. Depois de mais de 10 
anos de trabalho, temos outra realida-
de, focados na melhoria da qualidade 
das nossas visitas e, consequentemen-
te, na qualidade e relação estabelecida 
com pacientes, acompanhantes e pro-
fissionais da saúde.

Não podemos enxergar o que é in-
visível aos olhos, mas podemos sentir, 
nos conectar com o lado saudável do 
paciente. Brincar, levar a arte do palha-
ço, promover a saúde e a humanização. 
E quando atingimos o estado do palha-
ço, aquela bolinha vermelha esconde 
um nariz, mas revela um ser humano.

Em nossas visitas, resgatamos o 
poder da imaginação e do brincar, for-
talecendo o vínculo entre todos impac-
tados pelos nossos encontros.

E hoje, como uma ONG que vive do 
reconhecimento da sociedade que cada 
vez mais se mobiliza em prol da nossa 
causa, temos a obrigação de atuar cada 
vez mais com excelência, responsabili-
dade, compromisso e transparência.

E quando me perguntam se lá em 
2006 eu sabia onde queríamos chegar, 
eu respondo sim. Eu sempre soube que 
tínhamos muitas pessoas dispostas 
e com a vocação para se aprofundar 

no conhecimento dessa arte milenar 
do palhaço, que geraria o encontro 
perfeito entre os palhaços e os pa-
cientes.

Então, voltando ao co-
meço desse texto, a resposta 
é não. Nossos resultados não 
são os mesmos de 5, 8, 10 anos 
atrás. São infinitamente melho-
res e maiores. O conhecimento 
adquirido pela formação e qua-
lificação constante dos Doutor-
zinhos ao longo desses 3 anos em que 
recebemos o apoio e empresas e pes-
soas físicas, contribuiu diretamente 
no poder transformador das relações 
que estabelecemos em nossas visitas.

Deixo aqui meu agradecimento as 
empresas e pessoas físicas que acredi-
tam em nosso trabalho, aos hospitais 
parceiros e toda equipe profissional, a 
Kinder Centro de Integração da Crian-
ça Especial e a Avesol (Associação do 
Voluntariado e da Solidariedade) pela 
confiança e apoio de sempre. Agrade-
ço demais nossa coordenação de pro-
jeto e atores que trabalham conosco. E 
meu agradecimento especial aos nossos 
Doutorzinhos, que todos os dias, volun-
tariamente, com toda responsabilidade 
e compromisso, doam seu bem mais 
precioso: o seu tempo. Obrigado a todos 
e que venha 2018!

Mauricio Bagarollo
Fundador e Coordenador Geral

Em 2017
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trabalho

Visitas 
hospitalares, 

intervenções nas empresas 
patrocinadoras, curso de 

formação  para jovens, oficina para 
terceira idade, oficinas para curiosos, 

qualificação de voluntários com as oficinas 
ministradas por especialistas na arte do 
palhaço, curso de formação em música 

brincante, encontros de duplas, palestras, 
clownsultas, seleção de novos 

voluntários, curso de formação 
para novos voluntários e 

muito mais.

Nosso em 2017
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Este ano não foi di-
ferente. Foram duas edi-
ções para a seleção de 
novos voluntários. A se-
leção ocorre em parceria 
com a Avesol, entidade 
responsável pelo cadas-
tro de voluntários que 
atuam na ONG Dou-
torzinhos. Mais de 300 
candidatos passaram 
por entrevista e dinâ-
mica de grupo. Após a 
seleção, 38 selecionados 
participaram de curso 
de formação com mais 
de 60 horas. 

Os que concluí-
ram o curso atuam com 
compromisso, serieda-
de e qualidade técnica 
no Hospital da Criança 
Santo Antônio, Hospital 
Santa Rita, Hospital Dom 
Vicente Scherer, Hospital 
São José, Pavilhão Pe-
reira Filho, Hospital de 
Clinicas de Porto Alegre, 
Instituto do Câncer In-
fantil, Hospital São Lu-
cas, Hospital de Pronto 
Socorro, Hospital Moi-
nhos de Vento e Kinder – 
Centro de Integração da 
Criança Especial.

formaçãoSeleção e
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Que ano maravilhoso! Em 2017, foi o ano que 
mais tivemos atividades de aperfeiçoamento téc-
nico. Tivemos 6 oficinas com especialistas, 4 ofi-
cinas de música brincante, 2 cursos de formação 
para novos voluntários, 313 encontros de duplas, 21 
clownsultas e palestras.

Pepe Nuñez, Marcelo Marcon, Melissa Dornel-
les, Raul Figueiredo, Daniel Gustavo e Uirá Kuhl-
man compartilharam seus saberes nas áreas da 
palhaçaria e da música. Fernanda Marilia, Mau-
ricio Bagarollo, Rafael de Moura, Rosangela Meyer 
e Thiago Di Luca estavam dia-a-dia planejando a 
qualificação constante de nosso trabalho.

Agora você já sabe que estudamos muito para 
cada vez mais levarmos um trabalho qualificado 
aos hospitais parceiros. Pacientes, acompanhantes 
e profissionais de saúde merecem!  

voluntáriosCapacitação de
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Formação de jovens 
e oficinas para
a comunidade

Quando elaboramos esse projeto, desejáva-
mos ir além das visitas hospitalares e da capa-
citação de voluntários.

Desejávamos realizar cada vez mais ofici-
nas para a comunidade. Foram 3 oficinas para 
a comunidade e 2 em parceria com a AVESOL. 

Além disso, realizamos um curso de “For-
mação de Jovens Palhaços” para jovens mora-
dores da Ilha da Pintada (Porto Alegre).

Dezesseis jovens, entre 13 e 18 anos, parti-
ciparam do curso que contemplou 15 encontros, 
com 45 horas de duração.

Nosso objetivo é dar oportunidade para 
que esses jovens sejam capazes de construir o 
aprendizado da capacidade cômica e estimular 
o conhecimento de si através da linguagem do 
palhaço.

Dá uma narigada nas oficinas...

11
BENEFICIÁRIOS
BRINCANDO NA 
MELHOR IDADE36

BENEFICIÁRIOS
CLOWN PARA 

CURIOSOS

16
BENEFICIÁRIOS

FORMAÇÃO 
 DE JOVENS 
PALHAÇOS
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A ONG Doutorzinhos 
contou em 2017 com 89 
voluntários, que em du-
plas e trios, visitaram se-
manalmente, pelo perío-
do de três horas, uma das 
instituições parceiras.  

O trabalho é tão sério 
que as duplas e trios têm 
dias, horários e hospitais 
fixos em sua programa-
ção.

É preciso muito com-
promisso, pois pacientes, 
acompanhante e profis-
sionais de saúde esperam 
sempre pela nossa visita.

Nossas visitas
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estamasOnde
Hospital  

da Criança 
Santo 

Antônio

Hospital de 
Pronto Socorro

Hospital
Don Vicente
Scherer

Hospital 
de Clínicas

Hospital 
Moinhos  
de Vento

Hospital
São José
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Hospital
São Lucas
da Pucrs Hospital

Santa Rita

Kinder

Instituto
do Câncêr 
Infantil

Pavilhão
Pereira
Filho

Hospital
São José
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contasPrestando
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resultadosApresentando

1.433 

visitas
hospitalres

Beneficiários nas visitas hospitalares

Beneficiários nas visitas hospitalares

*PERÍODO DE FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018 

175.000
 pacientes, acompanhantes 

e profissionais de saúde

 Hospital da Criança Santo Antônio

 Hospital Dom Vicente Scherer

 Hospital de Clinicas de Porto Alegre

 Hospital de Pronto Socorro

 Instituto do Câncer Infantil

 Hospital Santa Rita

 Hospital São José | Pavilhão Pereira Filho

 Hospital São Lucas da PUCRS

 Hospital Moinhos de Vento

 Kinder - Centro de Integração da Criança Especial 

32%

2%

2%

4% 4%

4% 9%

13%

29%

1%

21
CLOWNSULTAS

Formação e capacitação de voluntários

**PERÍODO DE FEVEREIRO/2017 A MARÇO/2018  

89
VOLUNTÁRIOS

313
ENCONTROS 
DE DUPLAS

06
OFICINAS COM  
ESPECIALISTAS

02
CURSOS DE 
FORMAÇÃO  
DE NOVOS

VOLUNTÁRIOS
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contasPrestando

Aplicação de recursos financeiros
Receita

INCENTIVO FISCAL FEDERAL PESSOA JURÍDICA .........R$ 275.001,00

INCENTIVO FISCAL FEDERAL PESSOA FÍSICA .....................R$ 3.000,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA .......................R$ 5.238,87

Visitas hospitalares
e despesas operacionais .......................................................112.419,72

Formação e capacitação
de voluntários .........................................................................144.344,75

Oficinas para
a comunidade ............................................................................ 7.305,00

Divulgação ..................................................................................19.170,40



20.846
SEGUIDORES
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MídiaNa
Em 2017, foram diversos os momentos em que a 
Doutorzinhos esteve presente na mídia.

Redes socias

21.015
LIKES

1.815
SEGUIDORES
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Parceiros    equipee
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Adriana Carvalho
Amanda de Carvalho
Amanda Teixeira Ely
Ana Carla Adorian
Ana Carla Trombini
Ana Lucia Curi Aiub Borges
Ana Paula Vicari
Anderson Marques Pinto
André Luis Souza do 
Nascimento 
Bárbara Griebeler da Motta
Bianca Pimentel Zacouteguy 
Bruna Pires Alfonsin Cardoso 
Camila de Moraes
Claudia Raquel Fachina
Cristiane Regina Brenner
Daiana Renck 
Daniela dos Reis Carazai
Davi Carlos Valar
Deise Bragamonte Brum 
Fabíola Schwengber Casarin 
Fiama Mocellin 
Francele Valente Piazza 
Gabriela Ochoa 
Giovana Teixeira Cardoso 
Giovanni Modica Freitas Cabral 
Gislene Sapata Rodrigues 
Graciela Caputti Daudt 
Greice Schneider Ramos 
Hilda Helena Fernandes Silva 
Ícaro Moura dos Santos 

Isabela Link da Silva Belló
Isadora Loch Sbeghen 
Italo Luan Cruz de Almeida 
Izabella Rodrigues Rosa 
Janine Lima de Souza 
Jenifer Dias Ramos 
Jessica Andrielle Martins
Jessica Soveral Cabreira 
Juliana Arrué Dias 
Kadja Menezes da Costa 
Karen Kasper Tadros 
Karin Hillmann 
Lígia de Azambuja Gomes 
Carneiro 
Lilian Samira da Rocha Alle 
Luciana Lehmann Holzhey 
Luciana Lemos Desbesel 
Luciane Fagundes Kerber 
Ludmila L. Cardoso de Aguiar 
Luis Fernando Silveira Lima 
Luiz Oscar Valente Santos 
Luiza Cantarelli Coradini 
Luiza Maria de Conto Severo 
Marcelo Dall'Alba 
Mariana Nunes de Menezes 
Marília Scheeren Ethur 
Marilia Schmitt Fernandes 
Marina Fernandes de Oliveira 
Marina Soares Nogara 
Marlana Alvares Borges 
Matheus Danielli Cardoso 

Mauricio Perondi Bagarollo
Michelle Baladão Fagundes 
Monica Smith 
Monique Blank 
Oscar Gabriel Dutra Barboza 
Paula Cantarelli Coradini 
Paula Fernanda Ribas Neves 
Petha Rodrigues Kalil 
Priscila Rios 
Priscilla da Silva Freitas 
Rafaela Lautenschläger Pereira 
Régis Fabricio Conceição 
Renata Silveira da Costa 
Renato Amorim Silva 
Ricardo Dias Del Mauro 
Ricardo Godoy Pereira das Neves
Roberta Borsatto 
Rosa Maria Bittencourt Centeno 
Rosane Silva Dos Santos 
Rossano Lima Pio 
Salete Jeronimo dos Santos 
Thiago Silveira de Oliveira 
Vera Lucia Milani Martins 
Victor Jonas Deves 
Vitor Hugo Bálsamo de Oliveira 
Viviane Farias Helm 
Viviani Seibel Stock 
Wagner da Silva Souza 
Zelia Yasmin Militz Gonçalves

Voluntários ativos da Avesol que atuaram em 2017 na ONG Doutorzinhos

Coordenador do voluntariado Avesol: Gilmar Pauli

Os voluntários
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A equipe
Presidente da Diretoria 
Executiva e Coordenador Geral
Mauricio Perondi Bagarollo

Coordenação de Projetos
Rosangela Meyer Neibert

Formação Artística
Fernanda Marilia Gomes Rocha
Mauricio Perondi Bagarollo
Rafael de Moura
Thiago Di Luca

Assessoria de Comunicação
Davi Valar

Assessoria Jurídica
Michelle Baladão Fagundes

Assessoria Técnica
Vera Lucia Milani Martins 

Assessoria Contábil
Aliança Contabilidade & 
Assessoria Empresarial
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contato@doutorzinhos.org.br
www.doutorzinhos.org.br

O nosso 
agradecimento 
à Avesol, às 
instituições de 
saúde parceiras, 
à Unimed Porto 
Alegre, à Beira Rio 
Calçados, à Sulgás 
e às pessoas físicas 
que acreditam e 
tornam a nossa 
missão mais fácil.
Com o apoio de 
vocês mais de 
170 mil pacientes, 
acompanhantes 
e profissionais 
de saúde tem a 
oportunidade de 
sorrir.

Agradecimentos



APOIO PATROCÍNIO REALIZAÇÃO


