
Esta não é uma apresentação, afi nal, elas estão 
dando sequência na parceria que começou ano 
passado. Então, o que dizer dessa dupla? Foi 
fogo e gasolina. Fome e vontade de comer. Sede 
e água gelada. Tão encaixado e prazeroso que 
elas não quiseram se separar e renovaram seus 
votos de continuidade. 

Neste ano, estão no Hospital da Clínicas - 
UFMG, experimentando novos formatos e 
novas patologias.  Reinvenção e desafi o são 
as palavras que nortearão a dupla, cada uma 
delas e o próprio trabalho.

Dra. Brisa & Dra. Zabeinha.

O Hospital da Baleia é tão grande que cabe 
todos os palhaços dentro.

Numa escala maluca, Dra. Zabeinha, Dra. Brisa, 
Dr. Risoto, Dra. Suzette, Dr. Mulambo e Dra. 
Rosa atendem de ponta a ponta todas e todos 
pequeninos e grandões dessa charmosa Baleia! 
Cada semana uma dupla percorre os corredores 
cheios de cores e fazem exames, ultrassons, 
transplantes e implantes de alegria.

Quem é ele, que passa nas alas, corredores e 
enfermarias com seu charme de galã caipira? 
Aprumado numa viola xonada,  cantando umas modas 
bestas pra meninada? Conhecedor de passarinho, 
cachorro, jumento e tudo quanto é bichinho? 

Pelo caminho vai “trupicando”, cai, levanta e sai 
cambaleando. Médico com nome de comida, com 
vocês: Dr. Risoto de Carne Moída. 

Quem é ela, que sai de casa cedinho, de uber, 
camelo, “buzão” ou de asa delta e chega no hospital 
pontualmente linda, vez ou outra de cabelo longo e 
“louro” escorrido? Quem é ela,  que deixa todos os 
pacientes do mundo tranquilos por saber todas as 
manhas da medicina dançante, cantante, elegante 
feito elefante? Quem é ela, que tem odor de rosa, cores 
de flor e charme das enfermeiras mais ricas? É Dra. 
Rosa, querida, nobre especialista em meteorologia 
agrícola.

Dr. Risoto de Carne Moída & Dra. Rosa

O ano de 2019 chegou! Chegou chegando com toda força, 
potência e desafios! Ufa! Bota desafios...

Ano virou, férias acabou, tudo se renovou! Novas histórias, 
novas duplas de “besteirologistas” nos hospitais! Isso mesmo! 
Novas duplas de palhaços que vos apresento neste Jornal 
HAHAHA de março! Vou apresentar, mas aviso que eles já estão 
circulando pelos quartos, enfermarias, UTI’s e corredores 
dos seus respectivos hospitais.  

E para começar com pé direito e sorte, muita sorte, entramos 
com o samba no pé! O “Bloco HAHAHA” trouxe  para dentro 
dos hospitais a energia contagiante da maior festa popular 
brasileira, o carnaval. 

Ô abre alas para o primeiro Jornal HAHAHA do ano! Boa leitura! 
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES

BELO HORIZONTE | MARÇO - VISITAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO

Atenção Santa Casa, prepare-se! Neste ano a 
dupla de besteirologistas de plantão cresceu. Não. 
Não é porque a Dra. Suzette vai trabalhar de salto 
igual a Dra. Filó, e nem é porque adquirimos tantos 
quilinhos assim nas férias. Nós simplesmente 
ganhamos alguns centímetros! 

Então, primeiramente, tratemos as novidades: 
quem é este novo palhaço que já circula pelo 3º 
andar? Com vocês: ele, que é mais de 1,80m de 
pura malandragem; ele, que bate cabelo; ele, que 
ajeita bigode; ele, que comanda a banda; ele, que 
empunhando seu violão fará as mais infames 
serenatas; ele, que fará bico e verterá lágrimas se 
você não fi zer quadradinho de oito; ele, que titubeia 
mas não tonteia, balança mas não cai, tropeça mas 
não estabaca, trambeca mas não desaba; ele, que 
tropica mas não... Ai!!!! Opa, mentira. Acabou de se 
esborrachar! É o Dr. Mulambo do Sertão.

A outra metade da laranja, todos no Santa Casa já 
conhecem. É ela, que perde o rebolado mas não perde 
a peruca, quebra o barraco mas não desce do salto. 
Ela, que em seu jaleco carrega um sol multicor e no 
coração uma disposição inquebrável de auxiliar seus 
pacientes. É isso mesmo povo do Santinha, para alegria 
geral da nação ela diz que fi ca, ela: Dra. Suzette Maria, 
digo, Marie!

Dra. Suzette Marie & Dr. Mulambo do Sertão

Santa Casa BH

No carnaval, o Instituto levou a alegria dessa grande festa popular por meio do 

Bloco HAHAHA e transformou crianças, adolescentes e adultos em foliões. 

Na próxima edição você confere a cobertura completa. 


