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RESUMO 
 
 

INTRODUÇÃO: O Projeto “Hospital do Ursinho” realizado pelo Programa de Extensão “Saúde 
na Educação” da UNITAU, tem como objetivo ensinar às crianças a importância de procurar os 
profissionais da saúde quando for necessário e também tem o propósito de retirar o medo 
existente quanto à imagem desses profissionais. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: Atualmente as 
pessoas só levam seus filhos aos profissionais de saúde quando os filhos estão doentes, além 
disso, costumam fazer uma imagem equivocada desses profissionais para seus filhos. Por 
exemplo: falando que se a criança não “comer tudo” vai ficar doente e vai tomar injeção. 
BENEFÍCIOS AOS SUJEITOS ESTUDADOS: O projeto busca retirar essa visão errada e 
ensinar que a ida ao profissional da saúde deve ser constante, seja ao médico, ao dentista, ao 
enfermeiro ou ao nutricionista, além de fazer com que eles percebam que essa ida regular ao 
profissional de saúde só trará uma melhor qualidade de vida. MATERIAIS E/OU MÉTODOS E 
PROCEDIMENTOS: Para passar esses ensinamentos é realizada em uma escola infantil uma 
atividade em que as crianças atendidas devem levar seus bichinhos de pelúcia ao “hospital de 
brinquedo”, passando por vários profissionais: médicos, enfermeiros, dentistas e nutricionistas. 
OBJETIVOS: Trabalhar de maneira lúdica a ansiedade e o medo da criança em relação às 
profissões de saúde, buscando soluções para esse problema. Também capacitar os estudantes 
universitários participantes do programa de extensão no tema de comunicação em saúde. 
RESULTADOS E CONCLUSÃO: A escola infantil na qual foi realizada a ação em setembro de 
2014 encontra-se em um bairro carente de Taubaté. A unidade escolar era toda cercada por 
tela e arame farpado acima da tela, as janelas e portas por fora continham grades e até mesmo 
o espaço entre os telhados era cercado com telas, o que faz da ação algo ainda mais 
importante pois mostra que aquela região está precisando de uma maior ação educativa, pois é 
através da educação que o carinho e o respeito pelo próximo é adquirido. Após a ação pôde-se 
notar que há crianças que encaram o acompanhamento com profissionais da saúde de forma 
tranquila, porém também existem crianças que ainda tem medo desses profissionais. As 
crianças que no início da ação estavam com medo dos profissionais da saúde representados 
pelos estudantes universitários, com o tempo se renderam ao fato de que todos os colegas 
estavam levando seus ursinhos de pelúcia ao “hospital” e acabaram indo ate lá e perdendo o 
seu medo e aprendendo sobre a importância cuidado com a saúde, que os profissionais de 
saúde são necessários, não apenas quando estamos doentes, mas principalmente quando 
estamos doentes. Na ação também é possível notar doenças que estão em voga na região 
atualmente e como elas são vistas pelas crianças, como por exemplo: uma menina disse que o 
ursinho dela estava com Dengue, pois o mosquito da Dengue havia picado o brinquedo, ou 
seja, provavelmente alguém da família dela adquiriu essa doença e para essa criança a 
Dengue é representada pelo mosquito. Ações como a que foi desenvolvida nessa escola 
infantil são muito importantes para diminuir os índices de evasão das visitas aos profissionais 
da saúde, e garantir uma maior qualidade de vida para todos.  


