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A arte de contar histórias: um método para  
promoção da qualidade de vida

Schiavoni, J.R.; Prado, G.M.; Almeida, C.B.; Lopes, L.S.; Fajardo, R.S.; Zavanelli, A.C.

O trabalho terapêutico realizado em salas de espera tem aumentado sua visibilidade dia após dia, sendo hoje, 
considerado um importante auxiliar no prognóstico de tratamento de pacientes com enfermidades debilitantes 
físicas e psicológicas. O objetivo desse trabalho é apresentar uma intervenção para transformar a sala de espera em 
um local agradável, onde o paciente minimize a tensão implicada por sua condição e pelo ambiente, proporcionando 
momentos de reflexão aberto à fala e maior entendimento do paciente como um todo, visando de forma indireta 
uma melhoria na qualidade de vida. O projeto é realizado semanalmente por um grupo formado pelo PromoVi 
da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, composto por psicólogos e graduandos de odontologia. Para as 
intervenções foi realizado um convênio com o Centro de Terapia Oncológica (CTO) da Santa Casa de Misericórdia 
de Araçatuba, onde o grupo atua principalmente na arte de contar histórias, para os pacientes oncológicos que se 
encontram na sala de espera ou leitos quimioterápicos do CTO. Após cada intervenção é aberto um momento onde 
esses pacientes podem interagir, de modo a expressar seus sentimentos ou vivências. Depois que as intervenções 
começaram a ser realizadas, os próprios pacientes e seus acompanhantes tem mostrado satisfação com o trabalho 
executado, relatando as influências que alteram o seu modo de pensar e agir. Foi relatado também pelos profissionais 
do CTO que as ações do grupo tem propiciado melhorias em relação no enfrentamento da doença. A partir disso 
pode ser concluído que o trabalho realizado vem se mostrando benéfico, tanto para o paciente como para a equipe 
profissional, tornando o ambiente mais agradável no tempo em que os pacientes ali permanecem.
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