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RESUMO 
 
 

INTRODUÇÃO: No dia 24 de setembro de 2014 acadêmicos de vários cursos da UNITAU 
tiveram como atividade da Disciplina "Saúde na Educação" uma experiência única e proveitosa, 
na qual o grupo realizou em uma escola infantil de Taubaté o Projeto “Hospital do Ursinho”, do 
Programa de Extensão “Saúde na Educação”. O grupo organizado foi composto por nossas 
professoras conhecedoras e formadas na área da saúde e nós: estudantes de Enfermagem, 
Medicina, Publicidade e Propaganda e Psicologia. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: Muitas vezes 
adultos ensinam erroneamente crianças a terem medo dos profissionais de saúde. Por outro 
lado, o cuidado à saúde é essencial e frequente na vida de todas as pessoas. Para resolver 
essa situação, atividades lúdicas com crianças envolvendo profissionais de saúde demonstram-
se extremamente válidas no controle dessa situação. BENEFÍCIOS AOS SUJEITOS 
ESTUDADOS: Para as crianças, trabalhar o controle do medo e ansiedade infantil na relação 
com os profissionais de saúde. Para os estudantes universitários, vivenciar o processo de 
comunicação e educação em saúde de maneira prática. OBJETIVOS: Obter o controle do 
medo e da ansiedade das crianças em relação aos profissionais de saúde. Mostrar para as 
crianças a importância de irem ao médico e de se preocuparem com a saúde e principalmente, 
perderem barreiras de medo e desconforto que possam ter quando precisarem ser atendidas 
em hospitais e consultórios. MATERIAIS E/OU MÉTODOS E PROCEDIMENTOS: Montagem 
de um hospital “de brinquedo” em uma escola infantil, com “atendimento” das várias profissões 
de saúde prestado aos brinquedos dos quais as crianças são os “pais” ou “responsáveis”. 
RESULTADOS E CONCLUSÃO: O grupo de estudantes universitários teve contato com 
meninos e meninas, na faixa etária de 3 a 5 anos, que esperavam pela atividade com 
ansiedade e euforia. Com pequenos instrumentos de brinquedo, como por exemplo: 
estetoscópios, curativos, otoscópios, injeções, algodões, remédios e os ursinhos, montou-se 
para as crianças um agradável mini-hospital em que elas brincaram e praticaram a saúde. É 
incrível ver como as crianças agem e demonstram a preocupação com seus ursinhos " 
doentes", chegam com historias inventadas de febre, machucados, vômitos ou seja, situações 
que possivelmente já passaram e atribuem aos seus ursinhos. Acabam realmente encenando a 
brincadeira de “mãe” ou “pai” preocupado dos ursinhos, percebendo que o médico tem como 
objetivo ajudá-los a se sentirem melhores e saudáveis. Incentivando, dessa forma, a ida 
espontânea e tranquila das crianças aos médicos quando necessário, sem precisarem chegar 
chorando e contra a vontade delas. Algumas crianças chegaram “super empolgadas” com seus 
ursinhos e ansiosas para levarem seus “filhos” ao médico. Outras e poucas, foram mais 
receosas, e demonstraram que aparentemente têm uma certa barreira e desconfiança. Com 
essas crianças é necessário “quebrar o gelo”, insistir na conversa, fazer perguntas que 
incentivem respostas das crianças e então depois algum tempo passaram a brincar e interagir 
com os estudantes universitários. Foi uma atividade na qual ao brincar com as crianças, os 
estudantes universitários passaram uma imagem mais suave e tranquilizante das atividades 
profissionais da saúde. Uma experiência como essa não faz só bem às crianças, e sim aos que 
dela participam e fazem acontecer o projeto, já que ter essa relação gostosa e alegre com os 
pequenos cativa e faz perceber a importância da educação na saúde, começando o mais 
rápido possível, como na infância.  


