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CALORÃO!

Receita médica
Quem poderia imaginar que Dra. Suzette ia passar a
quarentena passando receitas de bolo! Isso porque
as crianças mal começam a teleconsulta e já pedem:
“Suzette, vamos cantar parabéns! Suzette, hoje é
aniversário do monstro da meia rosa!”. Esse de monstro
é personagem dos nossos encontros, e já festejou 3
aniversários, só em setembro.
Ultimamente, nem desculpa precisa ter, já querem
logo é botar a mão na massa. Pela tela, a
besterologista mostra os ingredientes, as
crianças é quem vão escolher: joaninha ou
pato? coração ou caminhão? vassoura ou
rodo? já fizemos bolo de um tudo! O cheiro
está bom, segundo a plateia animada lá do
outro lado da telinha, deve estar quase pronto.
Quando o bolo - desenho singelo sobre uma folha
de papel com vela e chama no topo - fica pronto
é uma festa, cantamos parabéns juntos, todos
sopram a vela, que magicamente se apaga.
Como? Não conto. Sigilo médico!
Dra. Suzette Marie

Setembro tem cor e é amarelo. Tempo de
relembrar a importância da prevenção do
suicídio, tempo de valorizar os profissionais que
cuidam da saúde mental, tempo de apreciar cada
encontro, cada olho no olho, nariz no nariz, ainda
que pelas telas de celulares, tablets e TVs. Foi
tempo de muito calor também, a temperatura as
alturas, mas o calor que a gente gosta é o que
aquece os corações dos pacientes atendidos,
as trocas, as receitas, a cumplicidade a cada
atendimento. Boa leitura!

Dias de consultório
Olha só pra você ver como é que são meus
consultórios, atendi duas pacientes uma que
estava em casa, e por consequência disso acabei
atendendo de criança a público idoso. A avó que é
uma belezura, e no começo achou que era bobagem
nossa, mas depois que entendeu, até elogiou os
métodos de atendimento. Eu fiquei com vontade
de virar vizinhança da família. A menina que quase
não conversou no começo da ligação, desatou a
falar e andar, me mostrou a família toda, a horta,
os bichos, a casa e que lugar bonito! Que pessoas
bonitas! E que bonito é entrar na casa desses
pacientes fora do ambiente hospitalar! É de uma
singeleza sem fim.
Na Ligação pra pra outra paciente que está no
hospital da Baleia, tentamos resolver questões de
estômago e riso frouxo, e como se não bastasse
ela ficar dançando o “Firuliro” coisa dela e do Dr.
Mulambo né? Ela já está tão próxima da equipe
médica Hahaha, que agora deu
pra querer ser besteirologista
também viu? Diz que
queria atender os outros
pacientes junto comigo,
eu disse que ia ver
com o Dr. Altamiro
sobre a possibilidade
de residência médica
dela. Mas já vou logo
avisando, que se ele
libera, a dupla é minha!
Dra. Luba

Consultório Hahaha
As terças, quartas e quintas-feira, de 9h às 12h, você liga
e o palhaço de plantão atende! Pacientes, acompanhantes,
colaboradores, funcionários, profissionais da saúde
também estão convidados a receber essa dose de alegria!
Envie uma mensagem

(31) 97350-0011

Toda semana tem vídeo novo no Canal do
Instituto Hahaha no Youtube. Ative o sininho,
comente, e maratone os vídeos feitos pelos
influencers do riso!

youtube.com/institutohahaha

