








Bem-vindo ao Relato de Atividades 2013 dos Narizes de 
Plantão! Não sabemos bem como foi que você chegou aqui 
ou quem você é, mas tudo bem, nossas mães nunca nos 
proibiram de conversar com estranhos. Aqui, caro leitor, você 
vai encontrar todas as peripécias que nós aprontamos no 
ano que passou.  
 
Quem exatamente somos nós? Somos estudantes de 
graduação da área da saúde e fazemos parte de um projeto 
de extensão do Centro Universitário São Camilo. Neste 
projeto - Narizes de Plantão* - atuamos como palhaços em 
hospitais. 
 
Como? Por quê? Quando? É uma longa história, mas 
continue lendo este Relato. As próximas seções vão ajudá-lo 
a entender essa coisa toda. 
 
Então vire a página, vá fundo e divirta-se! É assim que a 
gente faz no hospital. 
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*antes éramos os Palhaços de Plantão, mas mudamos de nome no fim de 2013. 



Fotografia: R
enata V

ecchi 
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Já são 3 anos de Narizes de Plantão e as dúvidas 
de agora já não são mais as mesmas de antes. 
No começo, não sabíamos se seríamos bem 

aceitos no ambiente acadêmico, ou se era  
possível conciliar provas e trabalhos com  

uma formação artística aprofundada. 
Hoje sabemos que sim! Para ambos. 

Agora que a nossa estrutura já está bem 
montada, queremos saber outras coisas. 
A dúvida que mais me cutuca é: 
estamos fazendo alguma diferença? 
A cada relato de alunos que levam  
técnicas de clown para os seus  
atendimentos com pacientes, vejo que 
sim! A cada aluno que diz que lembrou 
do seu palhaço para poder apresentar 
um seminário difícil na faculdade, vejo 
que sim! A cada Trabalho de Conclusão 
de Curso que versa sobre o humor e 
e saúde, vejo que sim! 

Até onde chegaremos? Não sei.  
Na verdade, espero não chegar nunca. 

Ir é mais gostoso. 

Mauro Fantini, 
Coordenador docente dos Narizes de Plantão. 

Fotografia: Luna G
arcia 
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Palhaça Filó, passeando por aí. 

Fotografia: M
auro Fantini 
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O palhaço é muito mais do que sorrir ou ser engraçado. 
Palhaço é força, coragem e amor. É olhar e escutar, é aprender,   

é doar e receber e é ter prazer. 

Os palhaços não mudam a gente só dentro da sala de aula,  
ou dentro do hospital. É algo que a gente leva para a nossa casa,  
para o trabalho, para o relacionamento e algo que vou levar 

para o resto da vida. 

Depois que entrei no projeto, comecei a perceber alguns 

detalhes em minha rotina, que antes passavam despercebidos.  
Eu comecei a ver o mundo com mais amor, com ternura. 

Eu passei a encarar as pessoas à minha volta como 

seres humanos, a sorrir para um estranho no metrô,  
a ser mais confiante e a não desistir, sem ao menos 

tentar. 

...bom, a gente tenta 

achar graça 
no fracasso também. 

E se a gente não conseguir... 

Roberta Amarante,  

O palhaço tenta! Tenta de verdade! 

esbanjando fofura nos Narizes de Plantão há quase 3 anos. 

Fotografia: Luna G
arcia 
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Fotografia: Luna G
arcia 
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Foi isso que pensei na última internação do meu 
filho no Hospital da Criança. 
 
Indo até seu leito toda vez que entrava naquela 
UTI, eu via crianças de todas as idades com os 
olhos tristes pela condição que estavam 
vivendo: fora de suas casas, longe da família, 
dos amigos e das brincadeiras, muitas há meses 
naquela situação. 
 
Sentia-me na obrigação de ultrapassar minha 
dor e tudo que estava passando e pensar no 
outro, fazer algo pelas crianças e por seus pais, 
que também mereciam um sorriso e um 
descanso para a alma. 
 
Conheci o trabalho dos Narizes de Plantão e 
caiu como uma luva! Acredito que, quando algo 
é para acontecer, tudo flui naturalmente e assim 
foi... a cor no ambiente cinza, a magia 
aquecendo os corredores frios e o sorriso 
curando a alma e, consequentemente, o corpo. 
 
A semente foi plantada e com certeza os frutos 
já estão sendo colhidos. Não cheguei a ver o 
trabalho, mas mesmo à distância sinto seus 
resultados. Cada post nas redes sociais, cada 
comentário no facebook... e minhas amigas 
mães de UTI contam que seus filhos ficam mais 
felizes. Isso mostra que pensar no outro sempre 
é a melhor forma de ser feliz! Obrigada, 
palhaços, por estarem de plantão para curarem 
as dores da alma! 

A criança merece sorrir! 

Patrícia Rolim, 
Mãe e grande responsável pela nossa parceria 
com o Hospital da Criança – São Luiz. 
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Palhaça Lita, passeando por aí. 

Fotografia: M
auro Fantini 
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Gostamos de dizer que os Narizes de Plantão chegaram sorrateiramente aqui.  
Espiando, pedindo permissão e chegaram. Com uma sutileza, uma delicadeza, um sorrisinho 

aqui, uma piscada ali, um tchauzinho, um beijinho voando e foram logo se integrando, 

foram se colocando, abrindo espaço, contaminando a todos com a alegria. 

Quanto aos pacientes e familiares, é simplesmente uma fórmula mágica, basta olhar e 
uma faísca acontece. Todos começam a sorrir, se alegrar e a jogar com os palhaços. 

Pronto! 
Aconteceu! 

E foi assim que os Narizes de Plantão chegaram em nosso Hospital da Criança, para poder 
fazer a diferença, para simplesmente fazer muita gente sorrir e se alegrar! 

Só podemos agradecer a esta grande turma, a esta bela iniciativa e a este belo trabalho, 

feito com muito carinho e afirmar que ficamos muito felizes em tê-los como nossos 
mais novos parceiros. Bem-vindos, Narizes de Plantão! 

Nadia Tadema 
Assistente de projetos de humanização 
Hospital da Criança – São Luiz 
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2010 2011 

Fundação dos 
Narizes de 

Plantão  

Primeira turma de 
palhaços formada 

(13 alunos) 

Primeira visita 
ao Hospital 
Samaritano 

Segunda turma 
de palhaços 

formada         
(20 alunos) 

2012 

Participação no 
49º Congresso 
Brasileiro de 

Educação Médica 

Primeira visita ao 
Instituto Brasileiro 

de Controle do 
Câncer 

Terceira turma de 
palhaços formada 

(30 alunos) 

Participação no 
50º Congresso 
Brasileiro de 

Educação Médica 

Participação no 2º 
Encontro Nacional 

de Palhaços em 
Hospitais 

2013 

Primeira visita 
ao Hospital da 
Criança – São 

Luiz 

Quarta turma 
de palhaços 

formada     
(26 alunos) 

2000 curtidas no 
facebook! 

Participação no 8º 
Congresso 

Brasileiro de 
Humanização 

Confecção de 
produtos Narizes 
de Plantão para 

venda 

Participação no 
XII CONNUT 

Participação no 
I Meeting do 
Nutrisaúde 

Participação 
no I COMUSC 

Inauguração do 
blog Narizes de 

Plantão 
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Faço parte de um grupo de voluntários que atua como 
palhaços de hospital, chamado Esquadrão da Alegria.  

Foi aí que comecei a pesquisar outros grupos que realizavam 
em São Paulo um trabalho semelhante ao nosso e encontrei 
os Narizes de Plantão, que atendem o hospital em que meu 
tio estava. Pela internet, expliquei a situação para o grupo 
que, com uma disponibilidade incrível, me disse que tentaria 
visitar meu tio, se houvesse tempo durante a visita semanal 
deles... 

Quando soube que meu tio estava no 
hospital, pensei: 

"Como eu queria poder fazer uma 
visita a ele nesse momento." 

O problema é que moro no Rio Grande do Sul e ele, em São Paulo.  

... e eles foram! 
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Meu tio ficou muito feliz e sentiu que eu estava 
pertinho dele naquele momento, mesmo longe.  

Mariah Schmidt (Dra. Filistrika) 

Recebi uma ligação da minha mãe,  

Foi a minha forma de levar alegria a ele.  

emocionada, 

Nunca conheci o grupo pessoalmente, mas tenho certeza que já 
são meus amigos, pois têm meu respeito e admiração. Agradeço a 
todo o grupo dos Narizes de Plantão.  

dizendo que os meus amigos estavam lá. 

A generosidade nao tem limites! 
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Não existe bom músico sem estudo, não existe 
boa bailarina sem ensaio e não existe bom 
palhaço sem treino. Uma vez que o nosso 
trabalho não fica restrito a uma sala de ensaios, 
mas atinge também o ambiente hospitalar, é 
nossa absoluta obrigação treinar bastantão, 
para poder levar um trabalho artístico coerente 
e embasado. Com isso, aumentamos as chances 
de o encontro entre palhaço e paciente ser... 

Mas como e que 
palhaco treina? 

positivo 

transformador 

divertido 
livre 

O treino busca fazer o aluno conhecer a si 
mesmo, percebendo o outro; busca também 
estimular o improviso espontâneo, a leveza da 
fragilidade e o olhar verdadeiro. 
 
Não é nada simples treinar tudo isso. Por isso, 
rotineiramente, convidamos mestres palhaços, 
músicos ou atores, para nos ajudar nessa dura e 
prazerosa jornada de formação de palhaços. 
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professoresmestresguiasgurus 

instrutoresformadoresmentores 
tutoresfacilitadoresnorteadores 
musicosatoresartistaspalhacos 

coordenadoresmediadores 
catedraticosdocenteseducadores 
conselheirosorientadores 
preceptorespedagogosoficineiros 
peritosversadosentendidos 
sabichoesespecialistasreferencias 

professoresmestresguiasgurus 

instrutoresformadoresmentores 
tutoresfacilitadoresnorteadores 
musicosatoresartistaspalhacos 

coordenadoresmediadores 
catedraticosdocenteseducadores 
conselheirosorientadores 
preceptorespedagogosoficineiros 
peritosversadosentendidos 
sabichoesespecialistasreferencias 
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Claudio  
Thebas 

Melissa  
Panzutti 

Palhaço, escritor 
e músico. 

Fundador do 
Laboratório de 

Escuta e 
Convivência 

Ator, palhaço e 
coordenador 
artístico dos 

Médicos da Alegria, 
da UNESP Botucatu 

Atriz formada pela 
EAD-USP e 

palhaça integrante 
dos Doutores da 

Alegria desde 
1997 

Orientadora 
corporal e palhaça, 
formada em Artes 
Cênicas pela USP. 
Fundadora da Cia 

Vôos 

Antônio  
Correa 

Paola 
Musatti 

Vera 
Abbud 

Formada em 
Biologia pela USP, 
atua como palhaça 
nos Doutores da 

Alegria há mais de 
20 anos 

Mauro 
Fantini 

Maurício 
Maas 

Bianca  
Bongiorno 

Músico multi-
instrumentista 
e integrante 

do grupo 
Barbatuques 

Estudante de 
Biomedicina e 
coordenadora 
discente dos 

Narizes de Plantão 

Estudante de 
Medicina e 

coordenadora 
discente dos 

Narizes de Plantão 

Amanda 
Arnaut 

Biomédico, palhaço 
e coordenador 

docente dos Narizes 
de Plantão 
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Mãe e filha 

- Mãe, vamos tirar uma foto com os palhaços? 

- Ah, filha, tira só deles. Eu não quero aparecer com esse curativo no olho. 

Opa, minha 
senhora, Nao 
seja por isso! 

A gente cola esses post-
its nos nossos olhos... 

assim 

pronto! 
- Olha aí, mãe, eles ficaram todos iguais à senhora. Quer tirar agora? 

- Agora sim! Pode clicar! 

opa, cuidado ai! 
desculpa vai, tenta de novo ai! 

ei, falei para ter cuidado 
mais uma vez agora vai foi 

Inst. Bras. Contr. do Câncer 

flash 
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Palhaça Fiorella 
Hospital Samaritano 
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Seriedade 

Todo novo integrante dos 
Narizes de Plantão passa 
por um treinamento 
artístico mínimo de 60 
horas. Em 2013, uma turma 
nova passou por esse 
processo. Quando o 
treinamento termina, a 
turma nova se junta a quem 
já fazia parte do projeto 
desde antes, em um grupão 
de alunos treinados. Após o 
treinamento mínimo, os 
integrantes ainda têm 
oficinas periódicas para 
garantirmos uma constante 
evolução. 

Frequência 

Dentro desse grupão, a 
gente organiza escalas, 
de modo que cada 
hospital parceiro receba 
uma visita por semana, 
composta por uma 
dupla ou um trio de 
palhaços. 

Vínculo 

Dividimos o grupão por 
hospitais, de modo que 
cada palhaço visite 
sempre o mesmo 
hospital, fortalecendo, 
assim, a conexão com 
pacientes e funcionários. 

Parceria 

É um privilégio ter parceiros tão legais quanto os 
nossos. Parceiros que ouvem, que sugerem, que pensam 
e crescem juntos. Foram nossos hospitais parceiros em 
2013 o Hospital Samaritano de São Paulo, o Hospital da 
Criança (São Luiz) e o Instituto Brasileiro de Controle do 
Câncer. 

“ ”
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Palhaças Matilde, Lara, Mime e Lizbela 
Hospital Samaritano 
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Palhaços Malavazzi, Tonha e Palito 
Hospital da Criança – São Luiz 



Palhaça Mel, em carne e osso. 
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Palhaça Mel, segundo a 
artista Nayara, de 3 anos. 
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Palhaços Malavazzi, Tonha e Palito 
Hospital da Criança – São Luiz 
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You are my sunshines ié 
My ouly sunshines iai 

You makes mi haaappy 
Whenskaies are grey 
You never nou dear 

Rau much ai lóve you 
Plis dôn take my sunshines away 

 

Laura, 4 anos 

Palhaco, 

Eu vou cantar uma musica... 

...de amor: 

Hospital Samaritano 
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À medida em que o projeto cresce, temos mais histórias para 
contar.  Muitas delas são histórias que ocorreram nos hospitais, 
durante as visitas, e que foram originadas de interações marcantes 
entre palhaços e pacientes, acompanhantes ou funcionários. 
 
Ao mesmo tempo, vamos acumulando experiências fora do 
hospital. Em 2013 falamos em eventos sobre a nossa gestão de 
grupo, sobre o papel de um palhaço no hospital e na sociedade, 
sobre as influências que o treinamento artístico tem sobre o futuro 
profissional da saúde e sobre a criatividade e diversão no ambiente 
de trabalho. 
 
À medida em que os participantes dos Narizes de Plantão se 
formam na faculdade e deixam o projeto (é triste, mas quem se 
forma não pode mais continuar conosco), o mercado de trabalho 
vai sendo povoado por ex-palhaços nutricionistas, médicos, 
fisioterapeutas, biomédicos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e 
psicólogos. O que será que esses ex-palhaços andam fazendo de 
diferente? Alguns até, mesmo deixando o projeto, continuaram 
atuando como palhaços, paralelamente à atividade acadêmica ou 
profissional. 
 
Na próxima página estão algumas das atividades e repercussões 
dos Narizes de Plantão em 2013. 
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Usamos bastante a internet para nos comunicarmos com as pessoas com quem não 
encontramos nos hospitais. Nosso blog traz histórias vividas nos hospitais, nossa página 
no Facebook tem milhares de seguidores e em 2013 iniciamos a produção de vídeos 
documentários do nosso trabalho. Eles estão lá no nosso canal do Youtube! 

Em 2013, falamos algumas coisinhas no XII Congresso Nacional de Nutrição e 
Tecnologia, no I Meeting do Nutrisaúde (em ambos eventos foram Mauro Fantini, Raquel 
Bitencourt e Vanessa Dias), no I Congresso Médico Universitário São Camilo (Bianca 
Bongiorno) e na Aula Magna para os alunos ingressantes do Centro Universitário São 
Camilo (Mauro Fantini). Além disso, participamos como congressistas no XIII Congresso 
de Humanização da Saúde (Mauro Fantini e Giovanna Chrispim). 

Duas participantes dos Narizes de Plantão, que se formaram em 2013, decidiram tratar 
de um assunto muito interessante em seus Trabalhos de Conclusão de Curso: o palhaço! 
A ex-aluna Letícia Pereira Santos foi a autora do trabalho “A arte do palhaço e a 
terapia ocupacional”, que correlaciona a linguagem do nariz vermelho com as 
habilidades necessárias para o bom exercício da terapia ocupacional. Já a ex-aluna 
Daniele Lima da Costa foi a responsável pelo trabalho “Estudo da influência do riso e 
humor em aspectos funcionais do organismo, com foco no sistema imunológico”. 
Rir é mesmo o melhor remédio? É isso que a Daniele se propôs a responder. 

Mesmo que formar palhaços para a vida inteira não seja um objetivo do projeto, dá 
orgulho quando alguém que já deixou os Narizes de Plantão não aposenta o nariz 
vermelho. Isso aconteceu para a Alessandra Torossian (estudante do último ano de 
Medicina) e para a Daniele Lima da Costa (médica), que entraram na ONG Operação 
Arco-Íris e lá estão até hoje, realizando visitas periódicas a hospitais como palhaças. 
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Uma dificuldade que encontramos quando precisamos prestar 
contas do nosso trabalho, buscar patrocínios para mantermos as 
visitas, justificar a seleção e a não seleção de alunos e publicar 
pesquisas científicas é o caráter subjetivo da nossa atividade. 
 
O que é uma boa visita? O que é um bom encontro? Como ser um 
bom palhaço? Existe fórmula pronta? 
 
Poderíamos usar todas as palavras do dicionário para explicar o que 
é uma visita ao hospital, ou como é o treinamento de um grupo de 
palhaços, mas nada substitui a vivência. São experiências subjetivas, 
pessoais e intransferíveis. 
 
Para nós, o universo qualitativo, portanto, acaba sendo mais 
importante do que o quantitativo. Mas isso não quer dizer que os 
números não dizem nada! Eles nos ajudam a compreender a nossa 
evolução enquanto grupo, a registrar a pequena história que já 
construímos, a sermos transparentes com as finanças e a buscar 
números mais bonitinhos para o ano que vem. 
 
Então prepare a sua calculadora, que aí vêm eles.... os números! 
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2011 2012 2013 2010 

11 

54 

80 

0 

visitas aos hospitais por ano 

total de visitas aos hospitais desde 2010 

2011 2012 2013 2010 

166 

818 

1212 

0 

quartos visitados por ano 

total de quartos visitados desde 2010 

estimativa do número de encontros com pacientes, 
acompanhantes e colaboradores desde 2010 
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2011 2012 2013 

25 

65 

seleção de participantes por ano 

total de alunos treinados 
desde 2010 

2011 2012 2013 2010 

horas de treinamento por ano 

total de horas de treinamento 
desde 2010 

83 

30 

63 

26 

alunos inscritos no edital de seleção 

alunos selecionados para o projeto 

56 

104 

124 

8 
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2011 

2012 

2013 

2010 

recursos investidos e recebidos por ano 

R$ 0 
R$ 0 

R$ 2.886,00 

R$ 7.359,56 R$ 1.399,00 

R$ 2.470,00 

R$ 8.326,57 R$ 4.607,00 

R$ 4.990,70 

R$ 0 

Recursos investidos pelo  
Centro Universitário São Camilo 

Recursos investidos pelos  
Narizes de Plantão 

Recursos recebidos 

venda de produtos 

venda de produtos 

contratação de 
profissionais para 

ministrar oficinas e 
pagamento de 

bolsas aos 
coordenadores 

discentes 

Manufatura e 
novos produtos 

para venda e 
contratação de 

profissionais para 
ministrar oficinas 

contratação de 
profissionais para 

ministrar oficinas e 
monitorar visitas e 
investimento em 

infraestrutura física 

Manufatura e 
novos produtos 

para venda 

contratação de 
profissionais para 

ministrar oficinas e 
pagamento de 

bolsas aos 
coordenadores 

discentes 
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Narizes de Plantão 2013: 

Aline Serraglia Franzini  
Amanda Aparecida Nunes 

Amanda De Moura Arnaut  
Antônio Henrique Brunini Machado 

Bianca Bongiorno De Cillo 

Bruna Cezar Diniz 

Camila Braggion 

Camila Martins Trevisan 

Carla da Silva Aquino 

Carolina Costa Garcia 

Carolina Navarro Costa 

Carolina Polloni de Donato 

Cilícia Silvério Nascimento 

Claudia de Almeida Alves 

Daiane Pereira de Queiros 

Daniel Tadeu Teixeira 

Daniela Ciancio 

Eliana Suemi Handa Okane 

Evelyn Albertini Pinheiro 

Giovanna Carvalho Chrispim 

Guilherme Souza Chaves 

Jacqueline Souza do Nascimento 

Joyce Gonçalves da Silva 

 
 

Juliana Barreiro de Sousa 

Juliana Moreira Saracho 

Juliana Thomé Gasparin  
Karen Mariane Cesario Freire 

Laís Tamie Hiroshima 

Lidyane Barros Vilas Boas 

Lilian Caroline da Silva Nóbrega 

Maísa Ramos Buissa 

Marcos Vinicius Pires Assunção 

Mariana Narducci Vieira 

Pamela Bernardes Mineu Fontes 

Paulo Takeshi Izawa 

Priscila Souza Dias 

Raquel Inocencio A. Bitencourt 
Renata Maria Bertoldi Perez 

Roberta Amarante  
Rosinele Aparecida Barcelos 

Sara Amorim Felix da Silva 

Soraya Cristine Negrão Maximiliano 

Taina Chaia Rodrigues 

Thais Cardoso Martins 

Vanessa Dias Da Silva 

Verônica Vilela De Oliveira Justi 

43 



medicina (15) 

terapia  
ocupacional (6) 

nutrição (8) 

biomedicina (12) 

fisioterapia (3) 

docentes (2) 

enfermagem (1) 
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Já estiveram conosco e moram em nossos coraçõezinhos: 

Alessandra Torossian 

Amanda Gomes Moreira 

Ana Carolina Sousa Soares 

André Luchiari Borini 
Andreia Natália A. F. de Vasconcelos 

Andrew Rebouças de C. D. Murray  

Beatriz Cristina Vicentini Pissato 

Camila Cristina Da Silva 

Camila Rocha De Almeida 

Carolina Bonin Pinto 

Carolina Pinto Riberto 
Caroline Ribeiro Louro 

Daniele Lima da Costa 

Felipe Pizzi Teixeira 

Fernanda Oliveira Moreira 

Franciele Cristina Basaglia 

Gabriela De Souza R. Da Silva 

Gabriella Spinola Jahic 

Giovanna Barcalla Silva 

Gisele Forente Perillo 

Jaqueline Layse de Oliveira  
Jeferson Gomes de Oliveira 

Juliana Mello M. da Cruz Oliveira 

 
 

Juliana Teixeira dos Santos 

Karina Valerio Caetano 

Lais França Guerra 

Leticia Pereira Santos 

Lidiane Martins 

Marcela Mendes Machado 

Marcella Guedes De Oliveira 

Marcella Longo Machado 

Maria Luisa Sorrentino 

Mariana Zalla Ozorio de Oliveira 

Marília Frare Martins Freire 

Mayara Gonçalves Delega 

Mirella Cintra Gonçalves 

Nathalia Marques de O. Pomeranzi 
Pamela Jordão de Oliveira 

Patricia Godinho de Freitas 

Raquel Cabrera De Oliveira 

Renata Moraes Zotini 
Sarah Francine Teixeira 

Susan Matsuzaki  Ribeiro  
Tássia Carvalho 

Tayná Lopes Ferreira 
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Coordenação docente 
Mauro Fantini 
 
Coordenação discente 
Amanda De Moura Arnaut  
Bianca Bongiorno De Cillo 
Guilherme Souza Chaves 
 
Hospitais visitados 
Hospital da Criança – São Luiz 
Hospital Samaritano de São Paulo 
Instituto Brasileiro de Controle do Câncer 
 
Fotos 
Fabio Clins 
Letícia Santos 
Luna Garcia 
Mauro Fantini 
Renata Vecchi 
Thyta Oliveira 
 

 
 

Parceiros que gostam da gente 
André Filur 
Custumizú sandálias 
Estúdio Gastronômico  
Gráfica Innovation Services 
Lanchonete São Camilo 
Zóio Comunicação 
 
Quem acreditou em nós 
Centro Universitário São Camilo 
Cristiane Yonezaki  
Eloi Francisco Rosa 
Margareth Zabeu Pedroso 
Renata C. P. Baida Andreoli 
 
Hospital da Criança – São Luiz 
Nadia Tadema 
Patrícia Rolim 
 
Hospital Samaritano 
Cristina Collina  
Cleto Luiz Rodrigues Corrêa  
Denise Cavallini  
Denise Chimentão 
Francisco Lembo 
Lia Regina Castaldi Sampaio 
Luiz Maria Ramos Filho 
 
Instituto Brasileiro de Controle do Câncer 
Ana Paula Félix  
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Mensagem enviada por uma acompanhante, via facebook 

Parabens pelo TRABALHO 
Minha mãe é uma paciente que sempre fica melhor quando vocês vão!  

por tornar um 
tratamento tão difícil 
quanto o do câncer  

um pouco mais 

DIVERTIDO 
OBRIGADA 

# 

# 
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narizesdeplantao@gmail.com 

/narizesplantao 

/narizesplantao 


