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O Programa de Educação Tutorial (PET) é desenvolvido por um grupo de 12 

estudantes, com a tutoria de um docente a partir da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, além da educação tutorial. Os Anjos da 

Enfermagem têm como objetivo provocar desde a mudança de comportamento 

e resgate de valores até a aprendizagem, promovendo a melhoria da atenção 

tanto dos profissionais quanto dos futuros profissionais de enfermagem. Trata-

se de um relato de experiência acerca de uma ação realizada pelos integrantes 

do PET Enfermagem URCA juntamente com os Anjos da Enfermagem, de uma 

ação realizada com crianças hospitalizadas. O primeiro contato se deu por meio 

de um convite da fundadora dos Anjos em formarem uma parceria com o PET. 

A ação aconteceu no dia 10 de janeiro de 2019, no turno da tarde, e foi realizada 

em um hospital da região do Cariri no setor de internamento infantil, com a 

participação de quatro bolsistas do programa, integrantes dos Anjos da 

Enfermagem e convidados para a ação. Ela se deu através da utilização da 

música, onde os petianos que ensaiaram músicas infantis em momentos 

anteriores levaram suas vozes e um violão e cantaram leito a leito músicas 

ensaiadas e também a gosto da criança que ali se encontrava. Foi um momento 

muito enriquecedor para os petianos, pois puderam presenciar o brilho no olhar 

e trazer um sorriso para crianças que nem se quer conversavam com seus 

familiares devido esse processo de internamento e tudo o que envolve nele. 

Além de uma contribuição pessoal pôde-se ver uma contribuição profissional, 

onde os futuros Enfermeiros puderam ver a humanização e empatia através de 

uma singela ação artística, levando em consideração o que aquelas crianças já 

passaram em pouco tempo de vida e tentando trazer alegria em um momento de 

descontração num local temeroso para as elas. Com isso, pôde-se perceber a 

importância de momentos de descontração e brincadeiras para as crianças 

hospitalizadas, pois podem trazer benefícios para sua saúde física e emocional 
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e ajudar assim na sua recuperação. Bem como ajudar futuros enfermeiros a ter 

uma visão mais humanizada na sua assistência e no cuidado. 
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