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Hoje tem?
Quem busca atendimento encontra
sempre “sim” como resposta!

Confira como foi o
Harraiá do Hahaha

Cortejo virtual teve a participação do público

iso!
Seja a conexão do r
Saiba como fazer par te do Clubinho

Hahaha
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sigam-nos
ao contrário do que pode parecer
nós, besteirologistas, garantimos que não estamos perdidos!

@institutohahaha
comunicacao@institutohahaha.org.br
institutohahaha.org.br
(31) 98684-7459 | (31) 3889-9643

editori...UAU!
O frio chegou, mas o calor da fogueira de São
João e do afeto, mesmo virtual, também! Este
segundo trimestre do ano teve vacina, festa e
muita conexão. Seguimos descobrindo fórmulas
de como estar perto sem estar, fortalecendo os
vínculos com cada paciente e corpo técnico.
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Hoje

tem?
No WhatsApp do Plantão Hahaha
li a mensagem dela: “Hoje tem
consultório?” Senti alegria antecipada!
As videochamadas com ela são sempre
cheias de vontade de viver. Ela é uma
senhora cearense que atravessou
um câncer e um luto do seu marido.
Nos achou em um desses momentos
desafiadores da sua jornada e agora
com a possibilidade da videochamada
ela encontra com a gente virtualmente,
lá da sua casa em São Paulo!
A conversa vai e vem cheia de carinho,
riso, fome de baião de dois, pão de
queijo e emoções. Esses dias ela me
surpreendeu. Estava mais arrumada do
que de costume, pois ia consultar seu
médico. Então perguntou se podia cantar
uma música e eu quis ser toda ouvido
e coração. Assim como quem entrega

um presente sorrindo ela cantou:
Todo mundo me pergunta
Por que é que eu vivo só pensando nela
E eu sei que todo mundo sabe bem
Por que é que eu falo tanto nela
Ela é minha vida, ela é meu amor
Eu só penso nela seja aonde for
Na verdade, esse presente não é
somente pra minha pessoa. E eu tive
o privilégio de ouvi-la no momento, com
toda a emoção. Ele é pra ser entregue a
todas as palhaças e palhaços! Entrego
por aqui. Que vocês possam encontrar
com ela algum dia da vida de vocês!
Dra. Rosa

Causos e Acasos
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Uma artista
Ao ver os seus lindos desenhos, pedi
para que ela me desenhasse. Uma
pose, alguns traços, uma bolinha
dentro de uma bolona e pronto: Uma
obra de arte.

Nunca poderia ter sido tão resumido,
e tão bonito, como fiquei retratado
nesses pequenos rabiscos de criança!
Dr. Mulambo do Sertão

Causos e Acasos
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Banda
Um dia eu tive uma banda
lá na Casa do Caminho
equipe lá com as percussões
eu aqui com o tamborzinho
Era TUM TA TA daqui
Era TUM TUM TÁ de lá
Perguntava eu aqui
respondia a banda lá
Atendimento virtual
foi aí que respeitei
Pois tocamos com harmonia
mesmo tendo o delay

Causos e Acasos
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Harraiá do Hahaha
Em julho, tivemos o Harraiá virtual. O cortejo musical
no qual artistas palhaços levam a cultura popular
da festa caipira para quem está hospitalizado é uma
tradição. Com o distanciamento social, o Instituto
Hahaha exibiu três episódios juninos e o último teve
a participação especial do público! Não perca.

Episódio 1:
Barraqueiros
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Episódio 2:
Correio Elegante
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Episódio 3:
Grande Roda
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plantão

Hahaha

Estamos de plantão para te atender por chamada de áudio e
vídeo. Criança, adolescente, adulto, idosos, profissional
da saúde, corpo técnico, é pra todo mundo!
Que tal começar o dia com uma dose de riso?
Envie uma mensagem para agendar seu atendimento!
(31) 97350-0011

coluna hahaha
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sete
erros

coluna hahaha
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em números
Crianças e
adolescentes

Acompanhantes
e corpo técnico

Hospital das Clínicas- UFMG

575

1.150

Santa Casa BH

487

974

Hospital da Baleia

498

996

Hospital João Paulo II - Rede Fhemig

571

1.142

Hospital João XXIII - Rede Fhemig

461

922

Hospital Márcio Cunha - FSFX

930

1.860

299

435

200

226

197

223

Idosos

Acompanhantes
e corpo técnico

Instituto Geriátrico Afonso Pena - IGAP

555

685

Hospital Paulo de Tarso

187

374

INSTITUIÇÃO

Casa dos Pequenos
(Associação Irmãos Sol)
Casa do Caminho
(Associação Caminhos para Jesus)
Lar Irmã Veneranda
(Grupo Irmã Scheilla)

INSTITUIÇÃO

abril a junho

abril, maio e junho 2021

MÉDIAS DE ATENDIMENTOS VIRTUAIS
107
Teleconsultas

4.218

7.928

Crianças e
adolescentes

Acompanhantes,
profissionais
da saúde e
colaboradores

742

1.059

Idosos

Acompanhantes,
profissionais
da saúde e
colaboradores
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