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RESUMO 
 
 

INTRODUÇÃO: O Projeto “Teddy Bear Hospital” foi criado em meados dos anos 90 na Áustria 
pelo Comitê da International Federation of Medical Students Association (IFMSA). Na 
Universidade de Taubaté os representantes locais dessa associação procuraram o Programa 
de Extensão “Saúde na Educação” para apoiar a realização desse projeto. Desde 2010 o aqui 
denominado “Hospital do Ursinho” tem sido parte integrante do programa de extensão, sendo 
reconhecido como um projeto de extensão oficial da UNITAU através do Programa de 
Extensão “Saúde na Educação”. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: Grande parte da população 
infantil demonstra algum medo ou até mesmo pânico de profissionais da saúde, o conhecido 
“medo do jaleco branco”, muitas vezes pelo medo do desconhecido, de um ambiente no qual a 
criança não está habituada a estar. BENEFÍCIOS AOS SUJEITOS ESTUDADOS: A melhor 
maneira de mudar essa situação é ensiná-las desde a infância como funciona um atendimento 
médico, odontológico, de enfermagem e sua importância, evitando assim situações de pânico 
que podem continuar até a vida adulta. OBJETIVOS: É nesse contexto que o Programa de 
Extensão “Saúde na Educação” da Universidade de Taubaté (UNITAU), juntamente com a 
Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina (IFMSA) local, promoveu 
o “Teddy Bear Hospital” (Hospital do Ursinho) na Creche Municipal “Hércules Masson”de 
Taubaté com o intuito de fazer com que as crianças que lá se encontravam perdessem o medo 
dos profissionais da saúde. MATERIAIS, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS: Juntos, alunos e 
professoras de diferentes cursos da UNITAU encaminharam-se até a creche levando ursinhos 
de pelúcia, estetoscópios, termômetros e remédios de brinquedo, desenhos, lápis de cor, para 
que fosse possível brincar com as crianças e mostrar para elas que o ambiente hospitalar ou 
de consultório não é um ambiente para se ter medo, mas sim um local de cuidados para com a 
criança. Elas se dirigiam até os ursinhos, escolhiam um deles e então passavam pelas 
estações de atendimento. Em cada uma das estações, encontrava-se um profissional da saúde 
como dentistas e médicos que atendiam o ursinho como se fosse seu paciente. A criança é 
quem relatava a “doença” do brinquedo, a qual muitas vezes acometia a ela mesma. Ao fazer 
isso, o resultado era de satisfação não só por parte da criança, mas também do estudante 
universitário que a atendia. RESULTADOS E CONCLUSÃO: Foi possível perceber que as 
crianças entenderam a proposta do projeto e assim foi alcançado seu principal objetivo. Além 
disso, a possibilidade de saber qual o tipo de informação que aquelas crianças já tinham a 
respeito da saúde em geral, mostrou quão importante é realmente esse projeto não só como 
um meio de desmitificar o que se passa em uma consulta, mas também como uma fonte de 
novas e corretas informações para aquelas crianças. Portanto, esse é um projeto que já deu 
certo e que tem a tendência de progredir cada vez mais e tomar proporções cada vez maiores 
para que ainda mais crianças estejam acessíveis a ele, possibilitando uma maior transmissão 
de informação e o propósito do projeto então seja realizado.  


