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RESUMO 
 
 

INTRODUÇÃO: O Projeto “Hospital do Ursinho” realizado pelos alunos da Disciplina Optativa 
“Saúde na Educação” e por membros voluntários é parte do Programa de Extensão “Saúde na 
Educação” da UNITAU e tem por objetivo extinguir ou minimizar o receio que a maioria das 
crianças sente dos profissionais da saúde e de suas respectivas atividades, sejam eles 
médicos, enfermeiros ou dentistas. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: O medo é paralisante e 
incapacitante. Muitas crianças têm verdadeiro pavor dos profissionais de saúde, o que as leva 
a sofrer desnecessariamente sempre que necessitam serem cuidadas em consultórios ou 
hospitais. Esse tipo de medo, na maioria das vezes, é produzido através de um 
condicionamento errôneo e perverso que as próprias famílias impõem às crianças. Encarar 
esse problema e buscar soluções efetivas para sua resolução é possível e deve fazer parte das 
ferramentas de trabalho dos profissionais de saúde. BENEFÍCIOS AOS SUJEITOS 
ESTUDADOS: Vivência prática para os estudantes universitários em comunicação e educação 
em saúde. Redução do medo e da ansiedade relacionados aos profissionais de saúde para as 
crianças atendidas. OBJETIVOS: Trabalhar de forma prática o medo e a ansiedade das 
crianças com relação aos profissionais de saúde, visando o controle do problema. Oferecer 
trabalho de campo de qualidade para o estudante universitário em formação. MATERIAIS E/OU 
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS: O meio utilizado para alcançar tal objetivo é a montagem de 
um cenário que se assemelhe ao de um consultório, contendo escovas, modelos de boca para 
ensino da escovação dental, caixas de remédio, seringas, termômetros e estetoscópios de 
brinquedo, e a estimulação para que as próprias crianças executem, em um ursinho, os 
procedimentos básicos e muitas vezes necessários, como um curativo, a aplicação de uma 
vacina ou de uma injeção e até mesmo os cuidados essenciais com os dentes, visando 
desmistificar a imagem desses profissionais diante desse público tão carente de cuidados. 
RESULTADOS E CONCLUSÃO: Diante da realização do projeto em uma escola infantil 
municipal de Taubaté, com crianças de 2 a 5 anos, foi notória a carência de atenção e de 
orientação, não só das crianças como de seus respectivos pais, estampada nos abraços 
espontâneos que recebíamos e na precária situação de saúde de algumas crianças ali 
presentes. Era perceptível também, principalmente no local de desenhar e de colorir montado 
para manter o ambiente ainda mais atrativo e interessante para as crianças, que muitas delas 
esboçavam ali vivências e realidades de sua própria vida, fossem boas ou ruins, como carinho, 
revoltas e situações mal resolvidas, possibilitando aos estudantes universitários participantes 
uma maior compreensão e uma melhor ideia de como lidar com as crianças, respeitando suas 
particularidades e diferenças. Felizmente, os estudantes universitários tiveram a oportunidade, 
juntamente com as professoras Stella Zöllner e Rose Análio, de ensinar o motivo e a 
importância dos cuidados para a manutenção da saúde, muitos deles mais simples do que se 
imagina. Ocorreu ainda a sorte de poder orientar dois pais presentes sobre a melhor forma de 
agir diante da situação de adoecimento observada em seus filhos. Dado o exposto, vale 
ressaltar que o aprendizado foi extremamente significativo não só para as crianças, mas 
também para os estudantes universitários, futuros profissionais da saúde, uma vez que foi 
possível perceber na prática a necessidade e a importância do trabalho da saúde, o qual exige 
cautela, paciência e amor, fundamentalmente. Lidando com a manutenção da qualidade da 
vida alheia, as falhas precisam ser mínimas e a dedicação redobrada, para isso é preciso muito 
amor pelo que faz.  


