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RESUMO 
 
 

INTRODUÇÃO: Jogos e brincadeiras são essenciais para o desenvolvimento social, emocional 
e físico da criança, relacionando-se à formulação de valores morais. Os benefícios do uso de 
brincadeiras como instrumento de aprendizagem são indiscutíveis, pois atraem a atenção de 
crianças, potencializam o processo da aprendizagem e permitem rápida assimilação de 
conteúdo. É nesse contexto que o Programa de Extensão “Saúde na Educação” realiza o 
Projeto “Hospital do Ursinho” (Teddy Bear Hospital) para, de forma lúdica, propagar a 
importância da saúde na qualidade de vida. O projeto encara a aversão ao profissional da 
saúde e ao hospital como problema de saúde pública e utiliza a brincadeira como meio de 
melhorar a relação com o paciente, ensinando às crianças práticas importantes, como 
escovação dentária. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: Crianças que possuem tal medo dificultam 
as consultas pediátricas e serão adultos sem acompanhamento médico necessário, vulneráveis 
a futuros problemas de saúde. Assim, propagar a Medicina como aliada da saúde e bem estar 
torna-se imprescindível desde os primeiros anos. O programa de extensão realiza esse projeto 
nas creches municipais de Taubaté e em outras cidades da região há alguns anos, porém, 
neste ano, retomou-se uma parceria com o comitê local da IFMSA (Federação Internacional de 
Estudantes de Medicina), instituição suprapartidária, sem fins lucrativos, ligada à Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e à Organização das Nações Unidas (ONU). A parceria permitiu, que 
mais estudantes universitários pudessem participar do “Hospital do Ursinho” como voluntários, 
além de promover uma troca de conhecimentos notadamente importante para o processo de 
aprendizagem dos acadêmicos. BENEFÍCIOS AOS SUJEITOS ESTUDADOS: Vivência prática 
de comunicação e educação em saúde para os estudantes universitários participantes. 
Redução do medo e ansiedade no contato com os profissionais de saúde para as crianças 
atendidas. OBJETIVOS: Oferecer oportunidade de trabalho de campo em contato direto com a 
comunidade para os estudantes universitários. Trabalhar o medo e a ansiedade das crianças 
atendidas com relação aos profissionais da saúde. MATERIAIS E/OU MÉTODOS E 
PROCEDIMENTOS: Na versão do “Hospital do Ursinho” proposta pelo Programa “Saúde na 
Educação”, a criança tem contato não somente com o médico, mas também com outros 
profissionais de saúde como o enfermeiro, o dentista e o psicólogo. Tal versão contempla a 
necessidade da união entre os próprios profissionais para promover a saúde da população de 
forma completa, o “hospital” só existindo pelas diferentes contribuições que cada profissional 
oferece segundo sua área de atuação. Assim, ação prática complementa as discussões em 
sala de aula sobre a importância da comunicação e suas implicações em diferentes contextos. 
RESULTADOS E CONCLUSÃO: Pôde-se perceber na prática do “Hospital do Ursinho” como é 
importante ajustar a comunicação segundo o público com o qual se pretende dialogar. A ação 
desenvolvida em setembro deste ano envolveu crianças de 3 a 5 anos e foi nítida a diferença 
na comunicação estabelecida com as diferentes idades (maneira de falar, palavras utilizadas). 
Na atividade, o aluno universitário assume a posição de profissional da saúde, os ursinhos são 
pacientes doentes e as crianças são os “pais” dos ursinhos, que procurarão o hospital para 
tratamento. Depois da “consulta” e “diagnóstico”, os ursinhos vão à enfermaria para receberem 
“medicação” e aproveita-se para falar sobre a importância da vacinação. Sequencialmente, a 
criança é ensinada sobre a importância da higiene bucal, aprendendo a correta escovação com 
o “dentista”. O “Hospital do Ursinho” foi realizado em setembro de 2014 na Escola Infantil 
Hécules Masson. O programa extensionista propôs uma experiência única ao vincular o teórico 
das aulas à vivência na comunidade, fora dos muros da UNITAU, o que potencializa a 
aprendizagem e permite contato maior com a prática do dia a dia.  


