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RESUMO 
 
 

INTRODUÇÃO: A Disciplina Optativa “Saúde na Educação” da Universidade de Taubaté para 
alunos do segundo semestre de Medicina propõe uma abordagem de ensino voltada para as 
antigas técnicas socráticas, em que todos se sentam em circulo de maneira igualitária e são 
estimulados para contínua participação durante as aulas. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: Para 
a abordagem do tema “comunicação” e suas dificuldades, os alunos primeiramente fizeram um 
exercício de auto-comunicação através desenhos e balões com dizeres do que sabem, do que 
gostam e do que sabem fazer. Em um segundo momento, investiu-se na necessidade de 
diferentes tipos de comunicação para serem compreendidos por determinados grupos alvo. Por 
meio de folders, analisou-se a eficiência de campanhas de saúde com os vocabulários, 
imagens e cores empregadas. BENEFÍCIOS AOS SUJEITOS ESTUDADOS: Para os 
estudantes universitários vivência prática de comunicação com um grupo de crianças de escola 
infantil atendida pelo Programa de Extensão “Saúde na Educação” da UNITAU. Para as 
crianças trabalhar seus medos e ansiedade no atendimento pelos profissionais da saúde. 
OBJETIVOS: Capacitação dos estudantes universitários para a prática de comunicação e 
educação em saúde. Diminuir medo e ansiedade da população infantil atendida quanto ao 
cuidado de saúde. MATERIAIS E/OU MÉTODOS E PROCEDIMENTOS: Com o enfoque na 
educação para crianças, e sua respectiva ineficácia da linguagem escrita, optou-se por um 
trabalho prático em creches municipais com o “Hospital do Ursinho”, cujo objetivo é diminuir ao 
máximo o medo e tensão de crianças de 3 a 5 anos da figura do médico e de outros 
profissionais de saúde e do ambiente hospitalar, mostrando a importância da procura pelos 
centros de saúde na prevenção e cura das doenças e eliminando possíveis “síndromes do 
jaleco branco”. RESULTADOS E CONCLUSÃO: O trabalho prático realizado na Creche 
Municipal “Hércules Masson” obteve resultados excelentes, mostrando a dificuldade da 
bilateralidade da comunicação, na qual nem sempre o receptor entende e reage da maneira 
prevista pelo emissor da mensagem. A brincadeira foi construtiva, à medida que mostrou 
técnicas de escovação dentária, a importância da ingestão de remédios em caso de doenças e 
principalmente pelo carinho e afeto que essas crianças receberam durante uma tarde de 
brincadeiras. As crianças, muito dóceis, reagiram de maneira muito afetuosa com a brincadeira, 
estavam dispostas a passarem por todas as bancadas para ouvirem o cada um tinha de bom 
para ensiná-las; aceitaram de maneira muito educada a ideia de devolverem os brinquedos 
para que outras crianças pudessem brincar depois, muito mais igualitárias que muitos adultos. 
A brincadeira contou com um imprevisto que acabou por transmitir um aprendizado muito 
grande para os alunos de Medicina, as crianças que supostamente iriam levar os seus 
brinquedos, por opção da escola, usaram apenas os brinquedos emprestados pelo projeto; 
assim quando perguntadas sobre o nome do filho e doença do filho algumas respondiam: “Eu 
não sei tia, acabei de pegar ele ali. Não sei se ele está doente, não conheço ele”. Essas 
respostas inesperadas foram construtivas para os estudantes universitários, que irão lidar com 
outras pessoas, que nem sempre entendem o que foi dito, exigindo um novo tipo de 
abordagem de improviso, com adaptações personalizadas para cada paciente. O contato direto 
com o outro foge de qualquer expectativa ou ensaio em frente ao espelho pela riqueza de 
interpretações e reações obtidas como resposta do receptor. Percebe-se com esse trabalho a 
complexidade da comunicação bilateral, em que o emissor e o receptor necessitam se 
readaptar constantemente de acordo com as individualidades para que a comunicação 
verdadeiramente se efetive.  


