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O projeto de extensão “Contos” foi criado a 
curso de Enfermagem –Prática de Integração Ensino, Serviço e Comunidade
PIESC Vna área da Saúde da Criança e do Adolescente do Curso de Enfermagem
Campus CCO. Durante a realização do processo de enfermagem no 
crianças e adolescentes hospitalizados, utilizamos o lúdico como estratégia de 
humanização e intervenção que os auxiliam no enfrentamento da doença e da 
hospitalização. No cenário hospitalar do Complexo de Saúde São João de Deus
CSSJD- em Divinópolis-MG, embora se tenha o espaço da brinquedoteca, nota
que crianças e adolescentes em repouso absoluto no leito, ou mesmo aquelas que 
estão indispostas, dificilmente frequentam este espaço lúdico de humanização. Para 
este público é necessário que as 
as crianças, ou seja, em seus leitos.
desenvolvido atividades de contação
acompanhantes desde 2011.
unidade de pronto-atendimento
seja voluntário, o mesmo foi
Contamos com um grupo de acadêmicos do curso de enfermagem da UFSJ, e 
durante este ano um aluno da Faculdade Pitágoras colaborou com o mesmo. Em 
junho de 2019 o projeto Contos foi divulgado em uma reportagem conduzida pela 
TV Alterosa CentroOeste, o que tornou o projeto mais conhecido e reconhecido 
pelas equipes de saúde, aco
Assim, foi pensado e criado este projeto, com o intuito de amenizar a sobrecarga da
hospitalização e estimular o desenvolvimento infantil por meio da imaginação,
humanizando o ambiente pediátrico carente d
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O projeto de extensão “Contos” foi criado a partir das atividades de uma disciplina o
Prática de Integração Ensino, Serviço e Comunidade

PIESC Vna área da Saúde da Criança e do Adolescente do Curso de Enfermagem
CCO. Durante a realização do processo de enfermagem no 

adolescentes hospitalizados, utilizamos o lúdico como estratégia de 
intervenção que os auxiliam no enfrentamento da doença e da 

No cenário hospitalar do Complexo de Saúde São João de Deus
MG, embora se tenha o espaço da brinquedoteca, nota

adolescentes em repouso absoluto no leito, ou mesmo aquelas que 
dificilmente frequentam este espaço lúdico de humanização. Para 

necessário que as ações de humanização e ludicidade cheguem até 
seja, em seus leitos. Desse modo, foi criado esse projeto, o qual tem 

desenvolvido atividades de contação de histórias para crianças, adolescentes e 
acompanhantes desde 2011. Atualmente o projeto foi estendido também para a 

atendimento (UPA) Padre Roberto, em Divinópolis
seja voluntário, o mesmo foi aprovado sem bolsa pelo edital da Proex 11/2018.
Contamos com um grupo de acadêmicos do curso de enfermagem da UFSJ, e 

este ano um aluno da Faculdade Pitágoras colaborou com o mesmo. Em 
o projeto Contos foi divulgado em uma reportagem conduzida pela 

TV Alterosa CentroOeste, o que tornou o projeto mais conhecido e reconhecido 
acompanhantes do hospital, UPA e comunidade em geral.

Assim, foi pensado e criado este projeto, com o intuito de amenizar a sobrecarga da
hospitalização e estimular o desenvolvimento infantil por meio da imaginação,
humanizando o ambiente pediátrico carente de ações voltadas para este objetivo.

Projeto Contos: a arte de humanizar o ambiente pediátrico em 

partir das atividades de uma disciplina o 
Prática de Integração Ensino, Serviço e Comunidade- 

PIESC Vna área da Saúde da Criança e do Adolescente do Curso de Enfermagem-
CCO. Durante a realização do processo de enfermagem no cuidado às 

adolescentes hospitalizados, utilizamos o lúdico como estratégia de 
intervenção que os auxiliam no enfrentamento da doença e da 

No cenário hospitalar do Complexo de Saúde São João de Deus-
MG, embora se tenha o espaço da brinquedoteca, nota-se 

adolescentes em repouso absoluto no leito, ou mesmo aquelas que 
dificilmente frequentam este espaço lúdico de humanização. Para 

ações de humanização e ludicidade cheguem até 
Desse modo, foi criado esse projeto, o qual tem 

de histórias para crianças, adolescentes e 
o foi estendido também para a 

(UPA) Padre Roberto, em Divinópolis-MG, embora 
aprovado sem bolsa pelo edital da Proex 11/2018. 

Contamos com um grupo de acadêmicos do curso de enfermagem da UFSJ, e 
este ano um aluno da Faculdade Pitágoras colaborou com o mesmo. Em 

o projeto Contos foi divulgado em uma reportagem conduzida pela 
TV Alterosa CentroOeste, o que tornou o projeto mais conhecido e reconhecido 

mpanhantes do hospital, UPA e comunidade em geral. 
Assim, foi pensado e criado este projeto, com o intuito de amenizar a sobrecarga da 
hospitalização e estimular o desenvolvimento infantil por meio da imaginação, 

e ações voltadas para este objetivo.  


