
 VI Simpósio de Humanização e XIV Encontro de Humanização da Cia do Riso-  
Humanização que se vê: experiências bem sucedidas no cuidado a crianças e 

adolescentes hospitalizados.” 
 
 
Cronograma de palestras  
 
Data: 27/09/2019 - Local: Teatro do Campus - Usp Ribeirão Preto  
 
18h - 18h15. Credenciamento  
 
18h15 - 18h30.  Abertura  
 
18h30 - 19h10. A Humanização no cuidado à saúde da criança e do adolescente -               
Palestrante: Prof. Dr. Paulo Vicente Bonilha de Almeida - FCM  UNICAMP 
 
19h10 - 20h10. Alô?! Vamos brincar!!! - Roda de conversa: Projeto Brinquedo terapêutico             
& Projeto Patas Therapeutas 
Palestrante: Profª. Drª Edmara Bazoni Soares Maia - UNIFESP & Silvana Fedeli Prado 
 
 
20h10 - 20h30. Coffee 
 
20h30 - 21h30. Transformando vidas e realizando sonhos - Roda de Conversa: Projeto             
Make a Wish & Voicing My CHOiCES 
Palestrante: Luciana Portugal - CEO & Marina Noronha Ferraz de Arruda-Colli - FFCLRP             
USP  
 
 
Data: 28/09/2019 - Local: Teatro do Campus - Usp Ribeirão Preto  
 
8h- 8h15. Credeciamento  
 
8h15 - 8h30.  Abertura  
 
8h30 - 9h30. O Reino Das Águas Claras em uma sala de quimioterapia pediátrica:              
Instituto Desiderata e a ambientação de Hospitais  “Aquário Carioca”  
Palestrante: Carolina Motta - Analista de Saúde Instituto Desiderata 
 
9h30 - 10h30. O universo a um livro de distância - Roda de conversa: Escola para as                 
crianças do HCCr & Projeto Conta mais! Histórias em Hospitais 
Palestrante: Profª Laysa Neves Donato - HC FMRP & Soraia Castilho Cunha - CVRP 
 



10h30 - 11h10. Coffee & Apresentação de Trabalhos -> Temática: “ Humanização nas             
práticas de assistência em saúde ao recém-nascido, criança e adolescente          
hospitalizado.”  
 
11h10 - 11h30. Quem cantas seus males espanta -  Cia do Riso e a musicalização. 
Palestrante: Equipe Cia do Riso - EERP USP 
 
11h30 - 12h. Cia e amigos - Depoimento de familiar/criança acompanhada pela projeto Cia              
do Riso 
  
  
Data: 28/09/2019 - Local: Salas de aula EERP USP 
 
14h - 15h30h. Oficinas de atividade cultural - 1°Oficina  
 
Entre as oficinas propostas estão: Para salvar um vida - primeiros socorros, confecção de              
mandalas, peças de artesanatos em feltro, dança de forró, automassagem, biscuit, origami            
e pulseiras de macramê (Cada participante tem o direito de escolher a oficina que irá               
participar). 
 
 
15h30h - 17h. Oficinas de atividade cultural - 2°Oficina 
 
Entre as oficinas propostas estão: Para salvar um vida - primeiros socorros, confecção de              
mandalas, peças de artesanatos em feltro, dança de forró, automassagem, biscuit, origami            
e pulseiras de macramê (Cada participante tem o direito de escolher a oficina que irá               
participar).  
 
17h-18h . Coffee End 
 
O evento:  
 
No simpósio deste ano, as palestras e os projetos apresentados no evento foram             
organizados com a finalidade de exemplificar na prática ações que embasadas pela Política             
Nacional de Humanização, tem produzido mudanças no modo de gerir e cuidar, além de              
estimular a construção de processos coletivos que promovam qualidade da assistência das            
crianças e adolescentes hospitalizados, bem como a autonomia de profissionais de saúde            
em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si. 
 
A primeira palestras do evento, terá como tema a importância da humanização no cuidado,              
além de abordar uma breve exemplificação sobre a PNH e os pilares do programa, que               
incluem a humanização na assistência, ambientação e práticas complementares.         
Posteriormente, seguiremos com a apresentação dos projetos; a roda de conversa entre o             
'Projeto Brinquedo Terapêutico” e o "Projeto Patas Therapeutas" tem como objetivo           
demonstrar práticas de promoção do alívio da ansiedade gerada por experiências atípicas,            
como procedimentos clínicos ou como processo de internação em crianças e adolescentes            



hospitalizados. Posteriormente, serão apresentados os trabalhos realizados pela        
organização internacional Make a Wish e o projeto de doutorado Voicing My CHOiCES             
respectivamente. O primeiro, realiza desejos de crianças e adolescentes em estado grave,            
promovendo experiências transformadoras em suas vidas e o segundo, trata-se de uma            
adaptação transcultural e validação de um instrumento de planejamento antecipado de           
cuidado para adultos jovens brasileiros com câncer.  
 
No segundo dia de palestras, dará abertura ao evento o trabalho desenvolvido pelo Instituto              
Desiderata, que por meio da ambientação hospitalar criaram um ambiente acolhedor, lúdico            
e agradável que tem impactado diretamente os resultados no tratamento das crianças e             
adolescente. Contaremos também, com à presença da roda de conversa entre os projetos, "              
Escola para as crianças do HCCr" e o "Projeto Conta mais! Histórias em Hospitais", estes,               
têm como objetivo demonstrar a importância do estímulo cognitivo no desenvolvimento da            
criança e do adolescente restritos ao convívio escolar devido à um longo período de              
internação, bem como o estímulo às práticas de leitura. Finalizando o evento, a Cia da Riso                
trará o trabalho realizado no HC Criança por meio da arte clown e a musicalização, além do                 
depoimento de algumas, das inúmeras famílias assistidas pelo projeto. 
 
 
 
 
 


