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RESUMO 
 
 

INTRODUÇÃO: O “Hospital do Ursinho” (Teddy Bear Hospital), um dos projetos que compõem 
o Programa de Extensão “Saúde na Educação” da Universidade de Taubaté, tem como 
objetivo desmistificar a representação social que algumas crianças têm de profissionais da 
saúde como médicos, dentistas, enfermeiros e psicólogos e assim melhorar a relação 
profissional-paciente por meio da comunicação efetiva. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: É 
comum que crianças, principalmente as de menor faixa etária, apresentem medo dos 
profissionais e dos procedimentos de saúde. Essa realidade muitas vezes é provocada pelos 
adultos com os quais as crianças convivem e, que tem o hábito de ameaçá-las com injeções e 
outras situações peculiares do cuidado em saúde. Desta forma só nos resta transformar esses 
sentimentos negativos de maneira lúdica, por meio de estratégia adequada de comunicação; o 
“brincar”, ou melhor, o “faz de conta” BENEFÍCIOS AOS SUJEITOS ESTUDADOS: Os 
estudantes universitários de diversas áreas do conhecimento e, portanto dos mais variados 
cursos da Universidade de Taubaté, por meio dessa atividade, têm a oportunidade de 
desenvolver o processo de comunicação interpessoal com as crianças, em acordo com as suas 
necessidades psicológicas, sociais, educacionais e culturais. A comunicação interpessoal é 
qualificada pela utilização dos brinquedos, o que proporciona uma experiência gratificante; pois 
ameniza a ansiedade das crianças frente ao atendimento de saúde. OBJETIVO: relatar como a 
escolha de uma estratégia adequada de comunicação pode facilitar o diálogo no binômio 
profissional-cliente e amenizar os sentimentos de ansiedade e de medo nas crianças em 
relação ao cuidado de saúde. MATERIAIS, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS: Os estudantes 
universitários são distribuídos num ambiente similar a um serviço ou uma unidade de saúde e 
simulam situações de atendimento pertinentes aos profissionais de saúde; seja médico, 
odontológico ou outro qualquer relacionado à área da saúde. Em seguida as crianças escolhem 
um ursinho de pelúcia ou outro brinquedo para que possa receber o atendimento de saúde de 
acordo com os sintomas referidos por elas. Nesta oportunidade de atendimento os estudantes 
universitários são capazes de educá-las em relação aos hábitos que proporcionem saúde e 
ajudá-las a compreender a importância dos cuidados oferecidos por profissionais das mais 
diversas categorias da área de saúde. RESULTADOS E CONCLUSÃO: É importante notar, 
nessa atividade, o quanto o ambiente familiar interfere no desenvolvimento infantil. Muitas 
vezes, problemas nos relacionamentos familiares refletem na criança de tal maneira, que ela 
assimila tudo o que ouve e vê e, assim expressa seus sentimentos em seu comportamento; 
situação que foi possível constatar em crianças que demonstraram carência e que viram nos 
estudantes universitários, a oportunidade de atenção e de troca de carinho ou afagos. 
Constata-se que algumas das crianças possuem dificuldade em se expressar e que outras não 
gostam de participar de atividades coletivas. Cabe ressaltar que a prática do “Hospital do 
Ursinho” é eficiente também para conhecer o desenvolvimento das crianças nas diversas faixas 
etárias; pois elas reagem às situações ou estímulos de maneira diferenciada. O processo de 
educação em saúde é dialógico; pois os estudantes universitários tornam-se capazes de utilizar 
estratégias de comunicação adequadas ao público, alvo de seu atendimento e, as crianças 
aprendem hábitos saudáveis que servirão à promoção de sua saúde; como a prática da 
escovação dentária e o recebimento de vacinas.  


