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O projeto Doutores por um triz é inspirado na experiência de Hunter
que propôs, na década de 60 
pregando, sobretudo, a humanização no ambiente
de proporcionar momentos de bem
internação. Se o tratamento médico tem enfoque no sintom
vise um maior contato com o humano pode ser considerada meio facilitador
e promoção de saúde. Tais mudanças foram tema do filme e do livro “O amor é 
contagioso”, que divulgou mundialmente o trabalho desenvolvido pelo Dr. Adam
motivou a criação de diversos grupos que utilizam o riso para superar os traumas
inerentes a processos de internação. Com este objetivo, o grupo “Doutores
triz”, uma atividade voluntária, visa levar alegria não só às crianças
algum tipo de enfermidade, mas também a adultos e idosos.
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O projeto Doutores por um triz é inspirado na experiência de Hunter
que propôs, na década de 60 do século XX, modificação no tratamento médico, 
pregando, sobretudo, a humanização no ambiente hospitalar via afeto, como forma 
de proporcionar momentos de bem-estar àqueles submetidos ao processo de 

Se o tratamento médico tem enfoque no sintoma, uma intervenção que
vise um maior contato com o humano pode ser considerada meio facilitador

Tais mudanças foram tema do filme e do livro “O amor é 
divulgou mundialmente o trabalho desenvolvido pelo Dr. Adam

criação de diversos grupos que utilizam o riso para superar os traumas
inerentes a processos de internação. Com este objetivo, o grupo “Doutores
triz”, uma atividade voluntária, visa levar alegria não só às crianças

tipo de enfermidade, mas também a adultos e idosos.  
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