
  

Child Life Specialist  
Humanização e  

Segurança do Paciente 

 
Um profissional que torna menos estressante a passagem 

de uma criança pelo hospital e atua por meio de 

brincadeiras e comunicação adequada à idade da criança de 

tal maneira que ela consegue enfrentar os procedimentos 

de forma positiva! Antes de se perguntar como foi possível 

viver tanto tempo sem o Child Life Specialist, vamos 

descobrir como a profissão foi trazida para o Brasil e por 

que valeu a pena! 
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O Child Life Specialist é um 

profissional especializado em 

desenvolvimento infantil, que 

lida especificamente com a área 

da saúde. Cria possibilidades por 

meio de intervenções lúdicas e 

específicas diante do caso e 

minimiza a tensão, o stress, a 

ansiedade da família e da 

criança na situação hospitalar, 

ou de um tratamento de saúde.  

Dora Siqueira Leite, Child Life Specialist 
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seu papel de multiplicadora, primeiro criou condições 

para a formação de outros profissionais para compor 

o time do Sabará, sendo o primeiro deles a psicóloga 

Dora Siqueira Leite, cuja certificação no Child Life 

Council (Conselho Americano desses profissionais) abriu 

caminho para a formação deles no Brasil, talvez até 

mesmo recebendo alunos do exterior. Além disso, a 

instituição ainda passou a abordar o tema dentro da 

pós-graduação em Psicologia e Saúde da Criança, 

oferecida pelo Instituto PENSI.  

 

Atualmente, a equipe do Sabará conta também com as 

cuidadoras Jessica Silva, Giovanna Pombani e Gabriela 

Mano.  

 

A introdução desse profissional veio ao encontro da forte 

cultura de humanização e segurança do paciente que está 

no DNA do hospital. De um lado, diminui o estresse e a 

ansiedade por meio de brincadeiras, transformando o 

paciente em participante ativo do seu tratamento, ao 

comunicar usando uma linguagem adequada, ao escutar e 

encontrar soluções lúdicas. Ao mesmo tempo, pacientes que 

recebem o suporte do profissional necessitam de menos 

sedação e anestesia durante os procedimentos, aumentando 

com isso a segurança do paciente e aprimorando a 

experiência dele dentro do hospital. 

 

Mais do que trazer a profissão para o Sabará, a Fundação 

trouxe a profissão para o Brasil. Exercendo 

O Hospital Sabará possui uma rede de humanização formada por profissionais da equipe multiprofissional e 

parceiros institucionais, músicos, arte educadores e contadores de história. Em meados dos anos 2010, a equipe 

multiprofissional ganhou um novo integrante: o child life specialist. Embora exista nos Estados Unidos e Canadá 

desde a década de 1960, a profissão não era exercida em hospitais brasileiros, até ser trazida para o Sabará por 

iniciativa de Sandra Setúbal, que precisou fazer a formação na Universidade da Califórnia de Santa Barbara e 

formou a primeira equipe de child life specialists em atuação no hospital. 



  

“Eu quero levar isso pro Brasil!” 

 

Tudo começou quando Sandra Setúbal teve acesso a 

uma apostila sobre a profissão e, curiosa, resolveu 

pesquisar mais a respeito. A curiosidade a levou até o 

Florida Hospital, em Orlando e, lá, ela pôde observar 

pela primeira vez a atuação desses profissionais. 

Sandra Mutarelli Setúbal, Child Life Specialist e Presidente do Instituto PENSI 

Quando eu vi essas profissionais trabalhando, 

fiquei muito impressionada! Porque de fato, as 

crianças estavam absolutamente calmas. Elas 

estavam calmas para entrar na ressonância 

magnética nuclear, elas estavam calmas pra 

receber uma injeção. Elas davam o braço sem o 

menor problema. Elas estavam calmas pra 

entrar na cirurgia. Eu falei: ‘meu Deus, o que 

elas estão fazendo? Eu quero levar isso pro 

Brasil, eu quero fazer mais estágio aqui e 

aprender isso. 

 

 

 

Child Life agora é nosso! 

 

Para atuar como child life specialist é preciso ter uma 

formação específica que não estava disponível no Brasil. 

Por isso, Sandra optou pelo curso online oferecido pela 

Universidade da Califórnia de Santa Barbara, voltado 

para pessoas de fora dos Estados Unidos. O estágio 

obrigatório de 600 horas foi cumprido em parte no 

AdventHealth Hospital for Women and Children, em 

Orlando, e em parte no próprio hospital Sabará. Foi 

nesse contexto que o hospital recebeu a visita de três 

child life specialists do mesmo hospital, que vieram não 

apenas avaliar o trabalho de Sandra como conhecer o 

hospital, mostrar à equipe o que é este profissional e dar 

sugestões do que ele faria diferente. 

 
Falei: ‘Nossa! Eu vou fazer esse negócio’.  

Então, gente, depois de ter dado aula na 

Universidade, ter mais de 30 anos de ter dado 

aulas, de ter sido professora, de exercer essa 

profissão, eu falei: ‘gente, vou começar a 

estudar tudo de novo’. Aos 55 anos eu comecei 

a perseguir esta nova profissão *.  
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* Sandra é doutora em Química pelo Instituto de 
Química da Universidade de São Paulo, onde foi 
docente. 
 

 



 

Uma garrafa simples, genial e inovadora 

 

Muitas vezes associamos inovação com tecnologia, mas 

a inovação é algo muito mais amplo e conceitual, que 

envolve criatividade e a capacidade de transformar 

ideias em soluções. Em uma ocasião, a equipe de child life 

specialists desenvolveu uma garrafa mágica a pedido da 

equipe de radiologia para ajudar uma criança a realizar 

um raio-X uretromiccional.  

 

 

 

 

 

 

 

O movimento lúdico da água dentro da garrafa, com seus 

brilhos coloridos flutuando de maneira quase hipnótica, 

como flocos de neve em um globo de natal, ajudaram 

nesse processo. É ou não é inovador? 

 

Child Life à brasileira 

 

Para trazer a especialidade para o Brasil, a Dra. Sandra 

sentiu a necessidade de fazer algumas adaptações à 

cultura e realidade brasileira. Por exemplo, nos Estados 

Unidos, não existe contato físico entre o child life 

specialist e a criança, o que seria inviável eu um país de 

pessoas calorosas como Brasil. Assim, essa regra da 

profissão não foi importada.  

 
É um raio X bem chatinho porque tem que 

sondar a criança, colocar um contraste na 

bexiga e depois ela precisa fazer xixi durante 

o exame. Como é um exame muito chato que 

estressa muito a criança, pediram para a 

gente inventar alguma coisa. 

O Centro de Memória e Referência (CMR) da Fundação José Luiz Egydio Setúbal é responsável por registrar a história 

da Fundação (Hospital Sabará e PENSI), evidenciando seu desenvolvimento, inovações e contribuições na área de saúde 

infantil. Para isso, realiza o resgate da história passada e o registro constante da história presente por meio de 

entrevistas setoriais, depoimentos para o Programa de História Oral e captação de acervo, os quais fornecem as 

informações necessárias para atualização da cronologia histórica matriz.  

 

Dora Siqueira Leite, coordenadora do 

Programa Child Life Specialist 
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