
DOUTOR SORINHO:
CUIDANDO DOS PEQUENOS

DOCTOR "SORINHO": CARING FOR CHILDREN

Marcia Fetter Nicoletti

Psicóloga, especialista em Psicologia Organizacional e Clínica, coordenadora de Recursos Humanos

Sandra Maria de Bortoli

Técnica em contabilidade, assessora de Projetos e Comissões Permanentes

Instituição: Hospital  Beneficente São Carlos - Rua da República,51 - Centro
CEP 95180-000 -  Farroupilha - RS

Fone: (54) 268-3344
E-mail: proj.hbsc@terra.com.br

RESUMO

A hospitalização precisa ser bem compreendida pela criança,

devendo-se evitar situações difíceis e traumáticas durante

o seu período de internação, pois a criança necessita receber

suporte físico e emocional por parte de sua família e de

toda a equipe de saúde envolvida em seu tratamento.

Visando a desenvolver esta proposta,  em maio de 2003,

elaborou-se o Projeto de Humanização Pediátrica  Doutor

Sorinho, que abrange toda a ala pediátrica do Hospital

Beneficente São Carlos, situado no  município de

Farroupilha, região nordeste do estado do Rio Grande do

Sul. Este projeto desenvolve várias atividades lúdicas,

individualmente ou em grupos, dentro da Sala de Recreação,

aproveitando o espaço oferecido pela instituição, onde os

indivíduos são estimulados a interagir com seus

familiares.Também são desenvolvidas outras ações

humanizadas voltadas ao acolhimento dos usuários. Em

ambas as modalidades, a equipe multiprofissional e a

comunidade se envolvem de forma contagiante no decorrer

do processo, propiciando respostas adaptativas das crianças

e de seus  familiares ao restabelecimento físico e  emocional.

Desenvolvendo o trabalho de dessensibilização da criança

em relação à sua situação de doença e a necessidade de

aceitação dos procedimentos técnicos, visando a diminuir

o período de permanência, o projeto investiu desde o nome

"Dr. Sorinho" até a realização de algumas atividades, no

aproveitamento de embalagens de soro como um meio de

atingir tal objetivo.   Criatividade, simplicidade, pró-atividade,

uso de materiais alternativos, custos mínimos para a

instituição e resultados qualitativos e quantitativos são as

características principais do "Dr. Sorinho".
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ABSTRACT

The hospitalization needs to be well understood by the

child. Care must be taken to avoid difficult and traumatic

situations during the period of hospitalization, because

the child needs to receive physical and emotional support

from his/her family and the whole medical team involved

in the treatment. Aiming at  developing this proposal, in

May 2003, it was  created the "Doctor Sorinho"

Humanization Pediatric Project  covering all   the Pediatric

Wing of the Hospital Beneficiente São Carlos located in

Farroupilha town, at the northeastern region of Rio

Grande do Sul state. This project has developed several

individual or group playful activities in the playroom,

taking advantage of the space offered by the institution,

where the individuals are stimulated to interact with their

family members. It has been also developed  other

humanizing actions aiming at welcoming of the users. In

both modalities, the multiprofessional team and the

community get involved in a contagious way throughout

the process, leading to the adaptation of the children and

their families to the physical and emotional recovery. To

develop the child desensitization work as to his/her

disease and the need to accept the technical procedures

shortening the hospitalization period , the project has

invested from  the name "Doctor Sorinho" through the

development of some activities, such as the utilization of

serum containers as a way to reach such goal. Creativity,

simplicity, and proactivity, utilization of alternative

materials, minimal costs for the institution, and qualitative

and quantitative results are the main "Doctor Sorinho"

features.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO

Promover resoluções humanizadas em saú-
de com aprimoramento contínuo, objetivando
a excelência no atendimento de forma integra-
da à comunidade, é a missão do Hospital Bene-
ficente São Carlos, fundado em fevereiro de
1934. Situado no município de Farroupilha, no
estado do Rio Grande do Sul, é uma entidade
sem fins lucrativos. Usuários com convênios pri-
vativos e do Sistema Único de Saúde – SUS são
o perfil de sua clientela.  É classificado como um
hospital microrregional, referência para o muni-
cípio de Nova Roma do Sul, possui 120 leitos,
UTI tipo II, com 6 leitos, dos quais 5 leitos estão
à disposição do SUS. A ala pediátrica do HBSC é
composta por 12 leitos, Sala de Recreação e
Posto de Enfermagem. A demanda da interna-
ção pediátrica representa 19% do volume total
das internações do HBSC. A Sala de Recreação
Dr. Sorinho atendeu 989 crianças em 2003.

Visando a atender a demanda de interna-
ções  pediátricas de forma  a tornar o ambiente
hospitalar o mais acolhedor possível, e fazer  com
que a criança pudesse  se sentir  como um ser
humano protegido e amado, podendo, assim,
desenvolver  respostas adaptativas  positivas para
uma melhor e mais rápida recuperação, em 30
de maio  de 2003, foi implantado  o  Projeto  de
Humanização da Internação Pediátrica, que, pos-
teriormente, recebeu o nome de  “Doutor So-

rinho”. É coordenado pelo Setor de Psicologia,
e as atividades propostas são desenvolvidas por
equipe multiprofissional, bem como por volun-
tários que dedicam parte de seu tempo aos nos-
sos usuários. Além do objetivo geral, o projeto
possui os  seguintes objetivos específicos: tornar
o tempo de internação o mais agradável possível,
colaborar na cura da enfermidade das crianças,
alegrar o ambiente hospitalar, tornar a  ala pediá-
trica ímpar, dinamizar e diversificar o trabalho
realizado na sala de recreação, proporcionar uma
internação com qualidade nos serviços prestados,
manter a equipe pediátrica motivada e participa-
tiva nas atividades propostas e oportunizar
momentos de interação entre o paciente e seus
familiares. Com o intuito de atingir tais  objeti-
vos, o Hospital dispõe da:

Sala de Recreação para pacientes da pedia-
tria, com uma recreacionista, 04 voluntárias e 01
estagiária à disposição. Recentemente, a sala re-
cebeu um novo nome: “DOUTOR SORINHO”,
escolhido através de concurso interno, com en-
volvimento de todos os colaboradores do Hospi-
tal, onde cada um fez sua sugestão. Todas as su-
gestões foram avaliadas pela Comissão Julgadora
e, após,  foi realizada uma comemoração pela
escolha do nome  e a entrega de prêmio ao funci-
onário vencedor.

A mascote Doutor Sorinho foi escolhido por
um concurso interno, onde os colaboradores
foram convidados a criar uma figura que retra-
tasse a proposta do projeto. A figura do urso de
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pelúcia, com os utensílios utilizados pelos médi-
cos e a roupa de soro retratou fielmente o obje-
tivo do projeto e tornou-se a marca oficial.

Decorar a ala pediátrica com motivos in-
fantis é uma atividade que compreende um con-
junto de ações que tornam o ambiente da pe-
diatria um setor diferenciado dos demais seto-
res do hospital. A ala pediátrica teve as portas
dos quartos pintadas com cores alegres e vari-
adas. Os funcionários do setor pediátrico e a
recreacionista passaram a utilizar jalecos colo-
ridos, com estampas infantis. Os suportes para
rede de oxigênio em cada leito sempre estão
decorados com balões. Também ficam expos-
tos permanentemente balões em forma de arco
na entrada da pediatria. O material para a de-
coração é, em sua maior parte, doado pela co-
munidade.

 No Varal Artístico, os pacientes expõem seus
trabalhos artísticos que são feitos durante  o  pe-
ríodo  internação, e, no Varal Artístico Papai e
Mamãe, os pais ou acompanhantes podem expor
os trabalhos executados no hospital, ou alguma
reportagem interessante. O momento esperto
Tic-Tic é um mural fotográfico destinado à expo-
sição das fotografias dos eventos realizados no
setor. O quadro Legal Pinte e Brinque consiste em
um quadro negro e giz à disposição dos pacientes
que não precisam ficar no quarto, onde  podem
colocar sua criatividade em prática.

Os suportes para soro da ala pediátrica foram
pintados com cores vivas, com o objetivo de
deixar o ambiente hospitalar alegre e  agradável e
afastar, o máximo possível, a criança do ambiente
“sombrio” que representa o hospital, que não
representa mais um local de simples cura, mas,
sim, de restabelecimento físico e psicológico.
Cada suporte recebe um enfeite personalizado,
confeccionado pelo próprio  paciente,  com  ma-
terial   alternativo    como o frasco de soro.

Vê-se claramente, no rosto das crianças, a
felicidade que elas sentem quando recebem a

visita de alguém que lhes traz alegria, ou mesmo
quando elas têm à sua disposição materiais para
se fantasiar. É por isso que  cada data importan-
te é lembrada às crianças que se encontram in-
ternadas na pediatria do HBSC pelo próprio per-
sonagem do dia comemorado, por exemplo, no
Dia da Criança, o Palhaço; na Páscoa, o Coelho;
no Natal, o Papai Noel. Nestas datas, a equipe
de enfermagem do setor de pediatria também
se caracteriza.

Mensalmente, são realizadas Apresentações
de Oficina de Teatro e Literatura de escolas da
comunidade na internação pediátrica, bem como
apresentações do Coral do HBSC, devidamente
caracterizado,   com o objetivo de aliviar a tensão
causada pela doença durante a permanência da
criança e familiares no Hospital. O convite  para
estas   apresentações   é   extensivo   a  todos  os
funcionários  e seus  filhos , bem como à comuni-
dade. O  paciente, que estiver aniversariando du-
rante o  período da internação, recebe um lanche
diferenciado, cartazes, balões  na porta do quarto,
alusivos à data e um cartão de aniversário. Esta
atividade é denominada: “Aniversariante Dodói”.

O Piquenique no Pátio é uma atividade que
depende das condições climáticas, por isso é de-
senvolvida esporadicamente, onde os pacientes
e seus acompanhantes são convidados a realizar
seu lanche na área ao ar livre de que o Hospital
dispõe. Durante o piquenique, o Setor de Nu-
trição e Dietética serve um lanche diferenciado,
respeitando a dieta prescrita de cada paciente.
Também são realizadas atividades recreativas.
A enfermagem conduz e acompanha os pacien-
tes, realizando todos os procedimentos técni-
cos necessários ao bem-estar dos pacientes du-
rante a realização desta atividade.

Para que a criança se sinta valorizada, no mo-
mento da alta, os trabalhos artísticos realizados du-
rante o período de internação são entregues  junta-
mente com um boneco “Dr. Sorinho”, recheado
de doces, com um cartão de parabéns pela alta



38 | MARCIA NICOLETTI; SANDRA BORTOLI

BOLETIM DA SAÚDE | PORTO ALEGRE | VOLUME 18 | NÚMERO 2 | JUL./DEZ. 2004

hospitalar; é a Lembrança Legal que o projeto ofe-
rece ao paciente. Quando, por qualquer motivo, a
criança, na hora da alta, não receber a “Lembran-
ça Legal”, a equipe do Hospital encarregar-se-á de
enviá-la pelo Correio Surpresa.

O Dia da Saúde é realizado, anualmente, no
mês de agosto, e  tem por objetivo  a orientação
nutricional, através da pirâmide alimentar e a
presença da nutricionista.

Mãozinhas Abertas é uma atividade que
busca a participação da comunidade, através da
adoção de uma das ações do projeto por esta-
belecimentos comerciais.

Visando ao aprimoramento do projeto, no-
vas atividades estão em fase de implantação, ela-
boradas pela equipe multiprofissional do hospi-
tal, seguindo as principais características do “Dr.
Sorinho”: a simplicidade aliada à criatividade com
custos mínimos. Abaixo, estão relacionadas algu-
mas das novas atividades a serem desenvolvidas.

Pela pediatria do HBSC, passam crianças das
mais diferentes condições sócio-econômicas.
Pensando nisto, a equipe multiprofissional ela-
borou a Sessão Cinema, com o objetivo de ofe-
recer ao paciente internado a oportunidade de
assistir  filmes infantis  que, pelos mais variados
motivos, a criança não tem acesso.

Durante o período de internação, materiais
alternativos serão oferecidos à criança, para a
confecção de uma lembrança que será ofertada
a um colaborador do hospital, escolhido por
sorteio.  O colaborador tornar-se-á o  Amigo
Secreto. Durante esta atividade, a criança será
acompanhada pela recreacionista. O objetivo é
fazer com que a criança interaja com o ambien-
te hospitalar, fora da ala pediátrica.

 O “Estudante Dodói” é uma atividade des-
tinada aos pacientes que necessitam de uma in-
ternação prolongada. Estes pacientes receberão
suporte pedagógico, através de serviços volun-
tários de profissionais e /ou alunos do curso de
Pedagogia, ou afins, de escolas da comunidade.

“Imaginação à Solta” é o nome dado ao baú
de fantasias que está na sala de recreação, que
fica à disposição dos pacientes para que possam
ter a possibilidade de elaboração de seus esta-
dos psíquico e físico através do lúdico. Outra
atividade proposta é a “Gincana Doutor Sori-
nho”, realizada anualmente, envolvendo todos
os setores do hospital, e é voltada para a arreca-
dação de materiais necessários à realização das
atividades recreativas.

As “Dicas Supimpas” consistem em  orienta-
ções importantes  escritas e verbais  sobre os
cuidados com sua saúde física  médicos, nutricio-
nais, psicológicos e de enfermagem, que serão
oferecidas ao paciente e seus acompanhantes
no momento da alta hospitalar. Para promover
maior integração  do projeto com os nossos
colaboradores, será criada a Semana da Visita-
ção, onde todos os funcionários receberão con-
vite e serão agendados horários para cada se-
tor do hospital realizar uma visita à  ala pediá-
trica. No “Crachá  Personalizado”, a  criança
confecciona, com material alternativo, o seu
crachá que é fixado em seu leito, para que  a
sua identificação fique clara e precisa.

Salientamos que este projeto  conta com a
colaboração do  Gestor Municipal, Conselho
Municipal de Saúde, Conselho de Administração
do Hospital, os profissionais médicos,  equipe da
enfermagem, Serviço de Nutrição e Dietética,
Serviço Social, Psicologia,  Higienização, Manu-
tenção, Transporte, bem como os demais cola-
boradores. Também conta com a participação da
comunidade, através das escolas e Voluntariado.

Este projeto é considerado inovador, pois
ampliou as ações para fora da Sala de Recrea-
ção, tornando a pediatria do HBSC um local di-
ferenciado, onde os pacientes desfrutam de mo-
mentos de integração preciosos com seus pais
ou acompanhantes, através das atividades ofe-
recidas, o que, na maioria das vezes, devido à
rotina doméstica, não acontece.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a sua implantação, 1.175 atividades com

pacientes já foram realizadas, todas devidamente

registradas em fichas, onde constam o nome do

paciente, do responsável e o tipo de  atividade.

Por ser um projeto relativamente novo, possui

poucos indicadores quantitativos de resultados. Um

deles é a taxa de permanência que é medida através

do plano estatístico do HBSC e apresenta uma re-

dução de 23% no primeiro ano do “Projeto Dr.

Sorinho”. Com o objetivo de medir o grau  satisfa-

ção do usuário através de dados quantitativos, está

sendo implantada a  Pesquisa de Opinião junto  aos

usuários e seus responsáveis. Por outro lado, exis-

tem vários indicadores qualitativos, um deles  é o

Livro de Registros batizado como “EU ACHO”,

onde os usuários são convidados a deixar sua opi-

nião sobre o projeto. Também existe o “Diário de

Bordo”, registro sistemático das atividades desen-

volvidas no projeto.

O projeto também apresenta outros resulta-

dos que não podem ser medidos através de núme-

ros, mas são perfeitamente percebidos através das

atitudes dos seus usuários, como, por exemplo, o

resultado paliativo, que ajuda a aliviar a dor e a an-

gústia da hospitalização; o preventivo, que ajuda a

prevenir transtornos psíquicos reativos; o auxiliar

terapêutico, como reforço das defesas do organis-

mo; a humanização do ambiente,  que proporciona

um local agradável; a dignidade preservada, tendo

em vista que a recreação é um direito previsto por

lei; a intervenção precoce, onde a criança e seu res-

ponsável têm o lúdico incentivado; a relação huma-

nizada, pois a equipe e paciente ficam mais calmos e

a promoção da reeducação como um novo para-

digma que dá certo, pois, através da utilização de

novos conceitos no atendimento ao paciente, che-

gou-se a resultados impressionantes.

O “Doutor Sorinho” nasceu de uma necessi-

dade da instituição, contudo sobrevive porque to-

dos os profissionais  envolvidos  nele, além da  qua-
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lificação técnica e eficiência, que possuem, deposi-

tam afeto, respeito e carinho em cada atividade re-

alizada. Afinal a matéria-prima do hospital é o ser

humano.

TABELA  1 –  MÉDIA DE PERMANÊNCIA NA PEDIATRIA

PERÍODO MÉDIA (DIA)

30/05/200230/05/2003 3,1

31/05/200330/05/2004 2,4

Fonte: Plano Estatístico HBSC




