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“Na pediatria não há adultos em miniatura, há crianças. Acreditam em magia, fazem de conta 

que há um pó mágico no soro deles, têm esperança, cruzam os dedos e fazem pedidos. E por 

isso, são mais resistentes que os adultos, recuperam mais rápido, sobrevivem a coisas piores. 

Eles acreditam. Na pediatria temos milagres e magia. Na pediatria, tudo é possível”. 

Grey’s Anatomy 



 
 

RESUMO 

 

A hospitalização infantil representa uma situação diferente de todas as vivenciadas pela 
criança, uma vez que sua rotina é modificada. É preciso que os profissionais da pediatria 
tenham um olhar diferenciado para tais peculiaridades, particularmente a equipe de 
enfermagem que se faz presente no cotidiano das crianças. O brincar pode ajudar a criança a 
ampliar seus relacionamentos com o exterior, criando um elo entre seu mundo imaginário e o 
do hospital. O brinquedo terapêutico (BT) se constitui num brinquedo estruturado para que a 
criança alivie sua ansiedade mediante as experiências vivenciadas no hospital, que 
representam à ela, uma ameaça. Evidencia-se a necessidade da discussão dentro das 
universidades acerca da utilização do brinquedo. Nesse sentido, objetivou-se identificar o uso 
do brinquedo terapêutico no cuidado à criança hospitalizada pelos acadêmicos de enfermagem 
durante a graduação e discutir as implicações do uso do brinquedo terapêutico, no cuidado à 
criança hospitalizada, na trajetória do acadêmico de enfermagem. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória com abordagem qualitativa. Realizada na Escola de Enfermagem Aurora de 
Afonso Costa (EEAAC), com 17 acadêmicos do último período da graduação. A coleta de 
dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada e os dados submetidos à análise 
temática. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário 
Antônio Pedro sob nº 59606316.6.0000.5243. Os resultados mostraram que a maioria dos 
acadêmicos não utilizou o brinquedo terapêutico durante a graduação e alegam que somente 
tiveram o conteúdo teórico na disciplina de Saúde da Criança II. Os benefícios do brinquedo 
terapêutico são reconhecidos, porém inúmeras dificuldades para sua aplicação são 
encontradas. Sua utilização influenciaria em um tratamento mais humanizado e atraumático 
para a criança, tornando-a mais colaborativa. Em relação ao graduando, ajudaria na sua 
desenvoltura, diminuindo a insegurança e ajudando-o a mudar a visão da criança sobre o 
profissional. É imprescindível saber utilizar de maneira correta o brinquedo terapêutico, 
através de embasamento teórico e do desenvolvimento de habilidades para utilizá-lo. Conclui-
se que a realização deste estudo possibilitou ressaltar a importância da utilização do brinquedo 
terapêutico no cuidado à criança pelos acadêmicos de enfermagem. Apesar do consenso geral, 
o BT é subutilizado na formação do enfermeiro, visto que os conhecimentos ficam retidos à 
parte teórica. Faz-se necessária a continuação de discussões sobre a temática em sala de aula 
vinculada a oportunidade de aplicação da técnica do BT no Ensino Teórico Prático, para que 
esse aluno de graduação seja capaz de implementá-la em seu ambiente de trabalho, 
considerando que cuidar com brinquedos é um dos meios mais eficientes de assistir uma 
criança.  
 
 
Descritores: jogos e brinquedos; criança hospitalizada; enfermagem pediátrica;  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Child hospitalization represents a different situation from all those experienced by the child, 
since her/his routine is modified. It is necessary that the pediatrics professionals have a 
differentiated look for such peculiarities, particularly the nursing team that is present in the 
daily life of the children. Playing can help the child expand their relationships with the outside 
world by creating a link between their imaginary world and that of the hospital. Through play, 
the child can transform the environment in which she/he is inserted, so that she/he can face 
the current situation positively. Therapeutic toy (TT) is a structured toy for the child to 
alleviate her/his anxiety due to experiences that represent a threat to her/him. It is evident the 
need for discussion within the universities about the importance of the therapeutic toy. 
According to this, the objective is to identify the use of therapeutic toy in the care of 
hospitalized child by nursing students during graduation and to discuss the implications of the 
use of therapeutic toy in the care of the hospitalized child in the trajectory of the nursing 
student. This work is an exploratory research with qualitative approach. The interviews were 
conducted in Aurora de Afonso Costa Nursing School (EEAAC), with seventeen 
undergraduate students from the last semester of graduation. The data collection was 
performed through a semi-structured interview and the data was submitted to thematic 
analysis.  The research was approved by the Ethics and Research Committee of Antônio 
Pedro University Hospital under number 59606316.6.0000.5243. As result, most of 
undergraduate students did not use the therapeutic toy during graduation and claim that they 
only had the theoretical content in the course of Saúde da Criança II. The benefits of 
therapeutic toy are well recognized, however numerous difficulties for its application are 
found. Its use could influence a more humanized and less traumatic treatment for the child, 
making her/him more collaborative. In the ease of the undergraduate student, could influence 
by decreasing her/his insecurity and helping her/him change the child’s view about the 
nursing team. It is indispensable to know how to use the therapeutic toy properly. It is 
concluded that the execution of this study provides reinforcement of the importance of the 
utilization of therapeutic toy in child care performed by the undergraduate students. Despite 
general consensus, the TT is underused in nurse formation, since the knowledge is limited to 
the theoretical approach. Discussions about the subject are still necessary allied to the 
opportunity to apply the technique of TT in Theoretical-Practical Learning, in order to enable 
this undergraduate student to implement it in her/his work place, considering that care with 
toys is one of the most effective ways to assist a child.     
 
 
 
 
Keywords: Play and playthings; Child hospitalized; Pediatric nursing 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A aproximação com a temática desenvolvida neste trabalho de conclusão de curso 

(TCC) teve como inspiração inicial meu grande amor pelas crianças, principalmente as que já 

passaram pela minha vida durante minha trajetória acadêmica.  

Toda criança traz consigo a alegria constante, o amor ingênuo, a sinceridade 

espontânea e a pureza de um ser humano. Quisera eu que toda criança tivesse uma infância 

feliz e saudável como a minha, mas infelizmente não é o caso daquelas que se encontram 

hospitalizadas. Minha vocação é estar ao lado delas justamente quando a dor se torna mais 

pavorosa que o bicho papão debaixo da cama; ser colo e mão que afaga quando o silêncio do 

hospital invade a enfermaria. 

 Desde meu ingresso na vida acadêmica, não havia dúvidas da minha escolha. Não 

imagino meu caminho na Enfermagem sem ser na pediatria. Tenho contato com disciplinas de 

diferentes características, cada uma com sua singularidade, porém nenhuma delas me 

impulsiona e desafia como a pediatria. Acredito que ser apaixonada pelo que você faz, 

desperta o interesse e a possibilidade de inovar e contribuir de maneira significativa para o 

desenvolvimento científico, acadêmico e pessoal.  

Segundo Jansen, Santos e Favero (2010) a hospitalização infantil representa uma 

situação diferente de todas as vivenciadas pela criança, uma vez que sua rotina é modificada. 

Ela está inserida em outra realidade, em um ambiente impessoal, repleto de restrições e 

rotinas, com significados diferentes do seu contexto diário e longe de seus familiares e 

amigos. Encontra-se cercada por pessoas desconhecidas que realizam procedimentos que lhe 

causam desconforto.  

Mesmo hospitalizadas, não podemos deixar de lado seu desenvolvimento. Por essa 

razão, é preciso que os profissionais da pediatria tenham um olhar diferenciado para tais 

peculiaridades, particularmente a equipe de enfermagem que se faz presente no cotidiano das 

crianças. Uma estratégia fundamental para manutenção do desenvolvimento infantil é o uso 

do brincar. 

O brincar pode ajudar a criança a ampliar seus relacionamentos com o exterior, 

criando um elo entre seu mundo imaginário e o do hospital. Através da brincadeira, a criança 

pode transformar o ambiente no qual está inserida, de modo que ela consiga enfrentar 

positivamente a situação pela qual está passando (JESUS, et.al. 2010).  

No ambiente hospitalar, o brinquedo terapêutico (BT) é uma abordagem que se 

constitui num brinquedo estruturado para que a criança alivie sua ansiedade mediante as 
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experiências vivenciadas no hospital, que representam à ela, uma ameaça. Deve ser utilizado 

sempre que o paciente apresentar dificuldade em compreender/lidar com a situação ou para o 

preparo de procedimentos (JANSEN; SANTOS; FAVERO, 2010). 

É sabido que a brinquedoterapia é um meio de compreensão dos sentimentos e 

necessidades de uma criança. Mas foi somente no quarto ano de faculdade que ouvi falar 

sobre brinquedo terapêutico durante uma aula teórica da disciplina de Enfermagem na Saúde 

da Criança II. Entretanto, durante meu ensino teórico-prático (ETP) da mesma disciplina, no 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), não observei a utilização do BT pelos 

acadêmicos de enfermagem do meu grupo de ETP. Cabe destacar que a turma passa por 

rodízios em diferentes setores do hospital, neste sentido, não pude observar se esta situação se 

repetiu em outros grupos.  

 

 

1.1 QUESTÃO NORTEADORA 

 

Os acadêmicos de enfermagem utilizam o brinquedo terapêutico (BT) no cuidado à 

criança hospitalizada durante a graduação? 

 

 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

O uso do brinquedo terapêutico, no cuidado à criança hospitalizada, pelos 

acadêmicos de enfermagem. 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Identificar o uso do brinquedo terapêutico no cuidado à criança hospitalizada pelos 

acadêmicos de enfermagem durante a graduação. 

Discutir as implicações do uso do brinquedo terapêutico, no cuidado à criança 

hospitalizada, na trajetória do acadêmico de enfermagem. 
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1.4 JUSTIFICATIVA DE ESTUDO 

 

Para uma melhor aproximação com o tema escolhido, foi realizada uma busca na 

base de dados LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde) e na biblioteca 

virtual SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), utilizando-se os seguintes Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS): Jogos e brinquedos, criança hospitalizada, enfermagem 

pediátrica. 

Os critérios de inclusão que orientaram a seleção das publicações foram: artigos com 

resumo e texto na íntegra, disponíveis na base, nos idiomas inglês/português e com recorte 

temporal dos últimos 10 anos. Foi usado como critério de exclusão: artigos não relacionados à 

enfermagem pediátrica, artigos relacionados ao brincar em sala de espera ambulatorial, teses e 

dissertações. 

Os resultados encontrados foram: na base de dados LILACS foram encontradas 16 

publicações, seguindo os critérios de inclusão e exclusão, 05 foram selecionados para leitura. 

Na SCIELO foram encontradas 37 publicações, sendo que 2 já estavam na LILACS, 

e aplicando os critérios de inclusão e exclusão, 07 artigos foram selecionados para leitura, 

totalizando 12 artigos.  

O estado emocional da criança influencia na evolução do seu quadro clínico e a 

presença do acompanhante causa impacto positivo, oferecendo sensação de segurança e 

familiaridade (MURAKAMI; CAMPOS, 2011). 

A enfermeira pediatra deve pautar suas ações de cuidado na interação dialógica com 

a família e a criança, apoiando, protegendo e fortalecendo o relacionamento com eles e entre 

eles durante a hospitalização (LIMA et al., 2010) 

Francischinelli et cols. (2012) e Maia, Ribeiro e Borba (2010), relatam que no final 

do século XIX, Florence Nightingale já enfatizava a importância de brincar e o uso de 

brinquedo na assistência de enfermagem. 

O estudo de Lemos et cols. (2010), afirma que cuidar com brinquedos é um dos 

meios mais eficientes de prestar assistência à uma criança hospitalizada. 

Nos estudos desempenhados por Jansen, Santos e Favero (2010) foi possível 

verificar os benefícios da utilização do brinquedo terapêutico (BT) na assistência de 

enfermagem, uma vez que ele facilita a comunicação, participação, aceitação de 

procedimentos e motivam a criança, o que possibilita a manutenção da individualidade, 

diminuição do estresse e possibilidade de implementação de um cuidado atraumático. O BT 
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funciona como liberador dos temores e ansiedades dessa criança e permite a ela revelar o que 

sente e pensa (SOUZA et al., 2012). 

Apesar dos benefícios apontados pelo BT, no estudo de Francischinelli et al. (2012) 

os enfermeiros relataram dificuldades decorrentes da falta de tempo para utilizá-lo, além do 

despreparo em relação ao uso do mesmo. 

Na pesquisa realizada por Maia, Ribeiro e Borba (2008) e Leite e Shimo (2008), 

foram evidenciados inúmeros benefícios do BT em relação à criança, família, profissionais e 

para o próprio hospital. Sendo assim, vivenciá-los em seu cotidiano fez com que o enfermeiro 

se sentisse gratificado pessoal e profissionalmente, valorizando o BT como instrumento de 

intervenção de enfermagem, não focando apenas na assistência e orientações nas questões 

relacionadas à doença e seu tratamento (SILVA; CABRAL; CHRISTOFFEL, 2010). 

O artigo de Depianti et cols. (2014), menciona a importância da enfermagem em 

relação a redução do impacto da hospitalização infantil, através do lúdico, considerando que 

seja a categoria profissional de maior contato com a criança.  

Conforme aponta o estudo de Brito et al. (2009), há necessidade de adaptar o 

ambiente hospitalar e as práticas de enfermagem às necessidades da criança, a fim de diminuir 

o sofrimento e minimizar riscos de traumas decorrentes da hospitalização. Nesse contexto, a 

inserção do lúdico no ambiente pediátrico hospitalar torna-se válido no processo de 

humanização e integralização da assistência. 

Evidencia-se a necessidade da discussão dentro das universidades e dos próprios 

hospitais acerca da importância da utilização do brinquedo terapêutico pelos acadêmicos de 

enfermagem, com intenção de conhecer os benefícios da prática do cuidar aliada à terapêutica 

do brinquedo, com o propósito de utilizá-lo de maneira a potencializar tais benefícios 

(JANSEN; SANTOS; FAVERO, 2010). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Costuma-se falar em desenvolvimento de forma distinta entre desenvolvimento 

físico, cognitivo e psicossocial, de maneira que facilite o estudo do desenvolvimento humano. 

Contudo, tais aspectos estão interligados e sofrem influência mútua durante a vida de um 

indivíduo (BRASIL, 2002) 

Durante o desenvolvimento infantil a criança passa por etapas distintas, e é 

importante que o profissional de enfermagem conheça cada uma delas para que possa 

direcionar seu plano de cuidados a fim de atender suas especificidades.  

O período pré-natal é aquele que vai desde a concepção ao nascimento, envolvendo o 

período germinativo (em torno das duas primeiras semanas), embrionário (de 2 a 8 semanas) e 

fetal (de 8 a 40 semanas). É de suma importância para o desenvolvimento, pois a taxa de 

crescimento é rápida e ele possui uma dependência total as relações de saúde materna, e 

algumas manifestações do neonato enfatizam a importância de cuidados pré-natais adequados 

para a saúde e bem-estar do bebê (HOCKENBERRY; WILSON; WINKELSTEIN, 2014). 

Lactância é período que abrange o nascimento até os 12 meses de idade, sendo 

classificado em neonato (de 0 a 28 dias após o nascimento) e lactente (de 1 mês a 12 meses). 

É possível observar o rápido desenvolvimento motor, social e cognitivo, na qual o bebê 

estabelece uma confiança básica com o mundo e os fundamentos para relações interpessoais 

futuras através da reciprocidade com o seu cuidador (pais) (HOCKENBERRY; WILSON; 

WINKELSTEIN, 2014). 

A Primeira infância, que vai de 1 a 6 anos de idade, pode ser dividida em infante (de 

1 aos 3 anos) e pré-escolar (de 3 aos 6 anos). Caracterizada por grandes descobertas e 

atividade intensa que se estende a partir do momento que a criança domina sua locomoção até 

sua entrada na escola. É uma fase nítida de desenvolvimento físico e da personalidade. Os 

avanços evolutivos motores continuam gradativamente. E é nessa idade que as crianças 

adquirem linguagem e maiores relações sociais, aprendem os papéis estipulados pela 

sociedade, adquirem o autocontrole e a precisão dos movimentos, desenvolvendo uma 

percepção crescente entre dependência e independência, começando a desenvolver seu 

autoconceito (HOCKENBERRY; WILSON; WINKELSTEIN, 2014). 

Infância intermediária, também conhecida como idade escolar, é aquela que 

corresponde a faixa etária de 6 a 11 ou 12 anos. É nesta fase que a criança passa a ter um 
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convívio social fora do grupo familiar e centraliza-se no âmbito do mundo mais amplo dos 

amigos. O desenvolvimento físico, mental e social, com ênfase no desenvolvimento de 

habilidades acontece de maneira gradativa. A interação social e o desenvolvimento moral 

precoce são de suma importância para os estágios posteriores da vida, sendo este um período 

crítico no desenvolvimento do autoconceito  (HOCKENBERRY; WILSON; WINKELSTEIN, 

2014). 

Infância tardia, dos 11 aos 19 anos, envolve a pré-adolescência (10 a 13 anos) e a 

adolescência (dos 13 anos a aproximadamente 18 anos), considerada como período de 

transição que se inicia na puberdade e se encerra com a entrada na vida adulta, em geral na 

conclusão do ensino médio. Há demasiado turbilhonamento da maturação e importantes 

mudanças físicas e emocionais, assim como a definição do autoconceito, sucedidas do 

amadurecimento biológico e da personalidade. É na fase final da adolescência que o jovem 

passa a internalizar todos os valores previamente aprendidos e se concentra na identidade 

individual e não grupal (HOCKENBERRY; WILSON; WINKELSTEIN, 2014). 

 

 

 

2.2 HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL 

 

A maioria das crianças que adoecem fica mais chorosa e dependente dos pais. Se a 

patologia for grave o suficiente para exigir uma hospitalização, o quadro emocional tende a se 

agravar em decorrência da possibilidade do afastamento de casa e de seus familiares, do 

ambiente hospitalar a que será submetida e dos procedimentos médicos. (OLIVEIRA; 

DANTAS; FONSÊCA, 2005)  

A hospitalização e a doença constituem na maioria das vezes a primeira crise que as 

crianças se deparam. Dessa forma, as reações das crianças a estas crises são influenciadas por 

diversos fatores, dentre eles, seus sentimentos frente à hospitalização, sua fase de 

desenvolvimento, experiência prévia com a doença, separação, gravidade do diagnóstico, 

capacidade de enfrentamento e o apoio disponível a esse escolar (HOCKENBERRY; 

WILSON; WINKELSTEIN, 2014). 

Apesar de todas essas vertentes, o enfrentamento da hospitalização classifica-se em 

três fases: Fase de protesto, Fase de desespero e a Fase de desligamento. Na primeira fase, as 

crianças reagem agressivamente à separação dos pais, elas choram, gritam, procuram e 

chamam seus pais, não deixando que estes saiam do local, tentam escapar para encontrá-los, 
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evitam e rejeitam o contato com estranhos através de ataques verbais e físicos. Só cessam 

quando atingem a exaustão física (HOCKENBERRY; WILSON; WINKELSTEIN, 2014). 

Na segunda fase a depressão é evidente, a criança para de chorar, se torna menos 

ativa, isola-se das outras pessoas, demonstra perda de interesse pelo ambiente, brincadeiras ou 

alimentos, o que pode comprometer suas condições físicas. Regridem para comportamentos 

anteriores, como por exemplo, volta a chupar o dedo, urinar na cama, querer usar mamadeira 

e chupeta. Esses comportamentos podem durar por intervalos de tempos variáveis 

(HOCKENBERRY; WILSON; WINKELSTEIN, 2014). 

Na terceira e última fase, podendo também ser chamada de negação, geralmente 

ocorre após uma separação prolongada dos pais, e seus comportamentos representam um 

ajustamento superficial a essa perda. Passam demonstrar interesse pelo ambiente e pelas 

outras pessoas, interagindo com estranhos, com os profissionais e outras crianças, brinca, 

aparenta formar novos relacionamentos e estar feliz. Ela passa a fazer isso tudo para escapar 

da dor emocional do desejo da presença dos seus pais, atribuindo maior importância aos 

objetos materiais. Esta é sem dúvida a fase mais grave, e o profissional de enfermagem deve 

ter a percepção de analisar essa criança e impedir que chegue a esse estágio, pois ela pode 

trazer consequências negativas para o desenvolvimento dessa criança (HOCKENBERRY; 

WILSON; WINKELSTEIN, 2014). 

No Brasil, a preocupação com a permanência dos pais no hospital só tornou-se mais 

efetiva após a promulgação da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Essa regulamenta o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dispões em seu Artigo 12: “os 

estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência 

em tempo integral de um dos pais ou responsáveis, nos casos de internação de criança ou 

adolescente” (BRASIL, 1991). 

No estudo clínico-qualitativo de Murakami e Campos (2011), concluiu-se que o 

estado emocional da criança influencia na evolução do seu quadro clínico e a presença do 

acompanhante causa impacto positivo, oferecendo sensação de segurança e familiaridade. 

Afirma ainda que o enfermeiro não deve realizar somente os cuidados técnicos, mas deve 

exercer também seu papel de facilitador da vivência da hospitalização tanto para a criança, 

quanto para o acompanhante. Desta forma, ele será capaz de proporcionar um tratamento 

menos traumático, minimizando o sofrimento causado pela enfermidade, contribuindo para a 

recuperação da criança. 

De acordo com Hockenberry, Wilson e Winkelstein (2014), as crianças em idade 

escolar, geralmente demonstram grande interesse sobre sua saúde e doença. Elas definem a 
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doença por meio de sintomas como: indisposição, dor e falta de vontade de comer, e 

acreditam que a doença acontece com algumas pessoas trazendo consigo consequências 

físicas que são sentidas através de mudanças no seu corpo. 

Tendo em vista a desordem que a hospitalização causa na vida da criança, a sua 

admissão é a primeira impressão do novo lugar que a irá acolher, logo, não só ambiente, bem 

como os profissionais, devem estabelecer uma relação de segurança e confiança, favorecendo 

a adaptação do escolar, diminuindo o medo e o estresse, fatores decorrentes do processo de 

hospitalização (SABATES, 1999). 

Durante a hospitalização, a criança convive a maior parte do seu tempo com os 

profissionais de saúde, sendo a equipe de enfermagem a categoria profissional de maior 

contato com a mesma. Por conseguinte, a enfermagem possui um papel indubitável na 

redução do impacto da hospitalização infantil. Para tal fim, esses profissionais podem utilizar 

uma abordagem diferenciada dentro de sua unidade, com estratégias que colaborem para 

melhora do enfrentamento da hospitalização e, de modo conseqüente, do quadro clínico da 

criança (DEPIANTI et al., 2014) 

 

 

2.3 HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO À CRIANÇA HOSPITALIZADA 

 

No ano de 2004, o Ministério da Saúde implantou a Política Nacional de 

Humanização (PNH) do Sistema Único de Saúde (SUS), como eixo transversal de 

consolidação dos princípios norteadores da atenção à saúde no Brasil (JESUS et al., 2010). 

Este programa tem como intuito a elaboração de alterações nas formas tradicionais 

de gerir e prestar assistência à saúde, onde se compreende que “humanizar é ofertar 

atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com 

melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais” (BRASIL, 

2004, p.6) 

Dessa forma, humanizar a assistência em saúde para as crianças implica em dar voz 

não só a ela, mas ao profissional, a fim de se estabelecer um elo de confiança, através do 

diálogo, que promova ações a partir da dignidade ética da palavra, reconhecimento mútuo, da 

solidariedade e do respeito. Dando a possibilidade de se colocar no lugar do outro, abrindo 

possibilidade para que ela saiba sobre sua situação e que possa ajudar a criar formas de 

resolver, na medida do possível. Já que cada pessoa é um ser único e que seu planejamento de 
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cuidados deve ser elaborado de forma individual e não somente de acordo com sua doença 

(OLIVEIRA; COLLET; VIEIRA, 2006). 

“Cuidados atraumáticos são a provisão de cuidados terapêuticos nos cenários de 

práticas, por profissionais e pela aplicação de intervenções que eliminem ou minimizem o 

sofrimento psicológico e físico enfrentado pelas crianças e suas família” (HOCKENBERRY; 

WILSON; WINKELSTEIN, 2014, p.10). 

A assistência atraumática está de acordo com o que é preconizado pela Política de 

Humanização do Ministério da Saúde. Assim sendo, a utilização do brinquedo terapêutico 

está entre as estratégias que tornam possível a criação de um espaço hospitalar mais 

humanizado, uma vez que distancia o medo e a ansiedade que fazem parte do cotidiano das 

crianças que são submetidas a procedimentos dolorosos e angustiantes (FRANCISCHINELLI 

et al., 2012). 

Depianti et cols. (2014), cita que muitas vezes há desvalorização da utilização do 

lúdico devido ao modelo vigente, pautado no paradigma biomédico, focando somente no 

tratamento da doença, em detrimento do paradigma biopsicossocial, que visualiza o sujeito no 

sentido mais amplo, buscando atender os aspectos psicológico e social, bem como o 

biológico. 

“Uma abordagem humanística de assistência para a prestação de um cuidado integral 

é aspecto indiscutível no que se refere à busca da qualidade do trabalho de enfermagem.” 

(SOUSA et al., 2011) 

 

 

2.4 CUIDADOS DE ENFERMAGEM À CRIANÇA HOSPITALIZADA 

 

Devido às suas características singulares e suas peculiaridades, as crianças 

demandam uma maior atenção por parte dos profissionais de saúde, mormente dos 

enfermeiros, posto que eles estão ao seu lado na maior parte do tempo. Qualquer trauma que a 

criança sofra, poderá interferir proporcionalmente na qualidade de vida e em seu pleno 

desenvolvimento.  

O objetivo principal dos cuidados de enfermagem à criança hospitalizada é 

minimizar as ameaças ao desenvolvimento infantil (HOCKENBERRY; WILSON; 

WINKELSTEIN, 2014).  

Através de pesquisas, estudos e a vivência de profissionais, atualmente podem ser 

identificados diversos tipos de abordagem existentes nos hospitais, e as mais conhecidas 
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dentre elas são as abordagens centradas: na patologia da criança; na criança; e na criança e sua 

família. 

O modelo centrado na patologia da criança tem como foco seus sinais e sintomas, 

embasados na necessidade de cuidados profissionais, a equipe hospitalar segue um raciocínio 

de que a criança é um ser limitado, dependente, sem poder de decisão; a criança possui 

características físicas e emocionais que diferem das dos adultos, sobretudo em relação aos 

seus órgãos e sistemas; e a prática pediátrica está fundamentada no diagnóstico e cura dessa 

doença (SCHMITZ, et al., 2005). 

Dessa maneira, a equipe de saúde está voltada para a obtenção de dados referentes 

aos problemas de saúde da criança, com intuito de um rápido diagnóstico e implementação de 

medidas terapêuticas eficazes (SCHMITZ, et al., 2005). 

Podemos visualizar essa funcionalidade também na unidade terapêutica, onde as 

crianças são agrupadas pelas suas afecções, e de forma a ficar mais fácil a sua monitorização 

pela equipe. Os setores geralmente não possuem distrações, como cores e adesivos, o que 

pode ser benéfico para o profissional, porém inadequados para crianças (SCHMITZ, et al., 

2005). 

A parte recreativa desse modelo, geralmente é ineficiente para os estágios de 

desenvolvimento da criança, com poucos brinquedos, estimulação, deixando de ser um local 

para recreação, sendo somente um hospital, com sua disciplina rígida, normas e rotinas 

generalizadas (SCHMITZ, et al., 2005). 

A interação entre profissional, criança e família acaba sendo mínima, e esta se dá de 

forma vertical, hierarquizada, no qual esse profissional de saúde é o detentor das informações 

sobre a criança e ele as repassa a família quando e o que julgar necessário. Os momentos de 

interação se dão somente quando necessários, como na admissão, única e exclusivamente para 

coleta de dados, quando há uma mudança no tratamento, ou algum agravamento que atrase a 

alta hospitalar dessa criança (SCHMITZ, et al., 2005).  

Com isso, a família acaba adquirindo uma postura mais inativa, aceitando as ações da 

equipe e raramente intervém nas condutas dos profissionais ou pedem informações. Essa 

conduta centrada na equipe de saúde, mais especificamente, na figura do médico está 

relacionada ao tratamento da doença, sendo fundamentada nos conceitos físicos, químicos e 

biológicos, dispensando uma visão mais ampla sobre as necessidades da criança em questão 

(SCHMITZ, et al., 2005). 

Por fim, esse modelo tem como vantagens o menor tempo de hospitalização; 

economia de pessoal e material; maior aproveitamento do espaço físico da unidade; e 
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provocar menor estresse a equipe, pelo menor envolvimento com o paciente. E suas 

desvantagens podem ser caracterizadas como: relacionamento difícil com a família; 

desconfiança dos familiares com relação aos cuidados prestados; ansiedade; e desinteresse de 

familiares, acarretando no abandono de crianças no hospital (SCHMITZ, et al., 2005). 

Schmitz et cols. (2005) descrevem o modelo centrado na criança como aquele que 

percebe a criança como um ser em desenvolvimento, com suas vulnerabilidades e 

necessidades decorrentes dessa situação; onde a criança necessita manter seu vínculo afetivo 

contínuo com pessoas, ambiente e objetos; no qual o profissional deve ter sentimento de 

carinho à criança e demonstrá-lo na prática diária através da manutenção de relações afetivas.  

Essa abordagem tem sido cada vez mais adotada nas instituições pediátricas. Ela 

entende a criança por sua unidade biopsicoespiritual, dando devida importância na sua 

singularidade, bem como seus hábitos e costumes, que podem ser obtidos também através de 

uma conversa horizontal com os familiares. Fato este que auxilia a estadia dessa criança, 

facilitando o convívio com a equipe, transmitindo conhecimento para esse familiar e levando 

um pouco do lar para o ambiente hospitalar (SCHMITZ, et al., 2005). 

As decisões são elaboradas de forma mais democrática com toda a equipe de saúde, 

com o objetivo de cuidar do bem estar dessa criança. A família passa a ser informada sempre 

que possível, juntamente com o esclarecimento de suas dúvidas (SCHMITZ, et al., 2005). 

Podemos citar como as principais vantagens dessa abordagem o ambiente mais 

descontraído; relacionamento e integração entre criança, família e profissional; participação 

ativa da criança e sua família na assistência; obtenção de um maior número de informações, 

colaborando com a assistência; menor possibilidade de ocorrer agravos psíquicos e distúrbios 

no crescimento e desenvolvimento; menor alteração na vida dessa criança; favorece a 

prevenção de reinternações; e as decisões são compartilhadas entre a equipe (SCHMITZ, et 

al., 2005). 

As dificuldades podem ser relacionadas com o maior custo, devido a áreas mais 

amplas, brinquedos, materiais apropriados e mais gasto de material de consumo dessa criança 

e família; provoca maior estresse à equipe devido os envolvimentos com a criança e sua 

família; exige um maior preparo da equipe de enfermagem; demanda de familiares que não se 

adaptam ao modelo, pela falta de interesse acerca da hospitalização, problemas individuais; 

equipe que possui dificuldade de se adaptar ao modelo, por ter que orientar, auxiliar e 

supervisionar esses cuidados (SCHMITZ, et al., 2005). 

O modelo centrado na criança e sua família, também chamado de modelo de 

assistência integral, é uma abordagem que reconhece a importância da família, assegurando 
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sua participação no planejamento das ações, tendo em vista que a família está diretamente 

ligada à criança, e revelando uma nova maneira de cuidar que oferece oportunidade para que a 

própria família defina seus problemas (BARBOSA; BALIEIRO; PETTENGILL, 2012). 

A relação do enfermeiro com a família deve ser de respeito, compromisso e diálogo, 

incluindo escuta, reflexão e ação, promovendo assim o empoderamento dos pais que cuidam 

dos seus filhos tanto dentro quanto fora do contexto hospitalar (BARBOSA; BALIEIRO; 

PETTENGILL, 2012).  

Podemos citar como vantagens desse modelo, o envolvimento da criança e família 

nas questões de saúde; aprendizagem continuada, a partir da participação da família; maior 

compromisso e divisão de responsabilidades com a família; bem como seu relacionamento 

mais democrático com a equipe (SCHMITZ, et al., 2005).  

Como principais problemas, Schmitz et cols. (2005) descreve como: família que não 

desejam assumir essas responsabilidades; insuficiência de recursos da família e/ou de 

comunidade para o desenvolvimento do plano assistencial; famílias com dificuldade de 

discernir suas limitações na assistência; maior custo para a instituição, pela necessidade de 

material permanente e de consumo pessoal; necessidade de treinamento desse profissional da 

saúde para lidar com essa família. 

O brincar é vital para a criança. Nesse sentido, com o uso do lúdico, a equipe de 

enfermagem pode ter um instrumento valioso no cuidado a essas crianças (DEPIANTI et al., 

2014). 

 

 

2.5 BRINQUEDO TERAPÊUTICO 

 

O brincar é capaz de dar continuidade ao desenvolvimento infantil, bem como 

possibilitar, através dele, a construção e reconstrução da própria individualidade da criança – 

aspecto fragilizado pelo processo de hospitalização. Ele surge como um instrumento utilizado 

para modificar o cotidiano da internação dessa criança, uma vez que faz com que ela oscile 

entre o mundo imaginário e o mundo real, superando, desta forma, as barreiras da doença 

(LEMOS et al., 2010). 

O brincar pode ajudar a criança a ampliar seus relacionamentos com o exterior, 

criando um elo entre seu mundo imaginário e o do hospital. Através da brincadeira, a criança 

pode transformar o ambiente no qual está inserida, de modo que ela consiga enfrentar 

positivamente a situação pela qual está passando (JESUS, et.al. 2010).  



27 
 

A inclusão do brincar no cuidado da criança, faz com que o processo de 

hospitalização seja menos traumático e mais alegre, visto que oportuniza diversão, 

relaxamento, expressão de sentimentos e interação com outras pessoas (BALDAN, et al. 

2014).  

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 295, no artigo 1º, 

afirma que é competência do enfermeiro atuante na pediatria, a utilização da técnica do 

brinquedo terapêutico durante a realização do cuidado à criança e família hospitalizadas. 

Schmitz, Piccoli e Vieria (2003) articulam que a criança tem maiores chances de 

superar os traumas gerados pelo processo de internação se ela brincar durante o período em 

que estiver no hospital. Dessa forma, ela se restabelece emocional e fisicamente, tornando o 

processo de hospitalização menos traumatizante e mais alegre. 

 “O brinquedo é visto como instrumento auxiliador das fantasias que fazem parte do 

mundo imaginário das crianças” (VEIGA; SOUSA; PEREIRA, 2016, pg.62). 

“O brinquedo terapêutico (BT) constitui-se em um brinquedo estruturado para a 

criança aliviar a ansiedade causada por experiências atípicas para a idade, que costumam ser 

ameaçadoras e requerem mais do que recreação para resolver a angústia associada” 

(JANSEN; SANTOS; FAVERO, 2010). 

“Embora tenha sido fundamentado na ludoterapia, o brinquedo terapêutico difere 

desta, uma vez que é indicado para qualquer criança que viva experiências atípicas à sua idade 

que podem ser ameaçadoras (como a hospitalização)” (FRANCISCHINELLI et al., 2012, 

pg.19) 

No processo de hospitalização, a criança passa a conviver em um ambiente hostil, 

com pessoas desconhecidas, sujeitas a diferentes tipos de tratamentos dolorosos, restritas às 

atividades cotidianas. Faz-se necessário então criar estratégias para promover um cuidado 

mais humanizado e individualizado. Para tal, o brinquedo terapêutico aparece como uma 

ferramenta estabelecendo uma forte influência transformadora na manutenção da saúde 

(GOMES et al., 2015). 

De acordo com Maia, Ribeiro e Borba (2010), o BT deve ser utilizado sempre que a 

criança tiver dificuldade em compreender ou lidar com a experiência. O objetivo é fazer com 

que a enfermeira compreenda as necessidades dessa criança, auxiliando no preparo da mesma 

para procedimentos terapêuticos, bem como permitir que ela descarregue sua tensão após os 

mesmos.  

O brinquedo terapêutico pode ser classificado em dramático, instrucional e 

capacitador de funções fisiológicas: 
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• Brinquedo Terapêutico Dramático: permite à criança a exteriorização das 

experiências que ela tem dificuldade de verbalizar, com intuito de aliviar a 

tensão, expressar sentimentos, necessidades e medos. 

• Brinquedo Terapêutico Capacitador de Funções Fisiológicas: utilizado para 

capacitar a criança para o autocuidado, visando seu desenvolvimento e 

condições físicas, para prepará-la à aceitação dessa nova condição de vida. 

• Brinquedo Terapêutico Instrucional: recomendado para preparar e fornecer 

informações de procedimentos terapêuticos à criança, de modo que ela 

compreenda a finalidade e importância dos mesmos.  

O BT é uma estratégia adequada para que o enfermeiro possa se aproximar da criança, 

estabelecendo um vínculo, empatia e uma relação de confiança. Além de maior compreensão 

por parte da enfermeira, ampliando e qualificando a assistência pediátrica (MAIA; RIBEIRO; 

BORBA, 2010). 

As sessões podem ocorrer no dia da hospitalização da criança e devem ter duração de 

15 a 45 minutos (MARTINS et al., 2001). 

Segundo Maia, Ribeiro e Borba (2010), os pais também são beneficiados com a 

utilização do BT, uma vez que ela favorece a percepção dos mesmos quanto à competência e 

qualidade do cuidado prestado à criança por parte dos profissionais de saúde, minimizando, 

consequentemente, a ansiedade gerada pela experiência. No estudo de Jansen, Santos e Favero 

(2010), do ponto de vista dos pais, o resultado do uso do brinquedo durante os cuidados de 

enfermagem, demonstrou respeito e carinho com o paciente, além de diminuir a hostilidade do 

ambiente.  

 

 

2.6 O USO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO NA FORMAÇÃO DOS 

ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

 

É sabido que a hospitalização representa para a criança algo que não está inserido na 

sua rotina. Ela se depara com situações não vivenciadas ainda, em um ambiente impessoal, 

distante de entes queridos, cercada por pessoas estranhas que a tocam e realizam 

procedimentos que na maioria das vezes, lhe causam desconforto (JANSEN; SANTOS; 

FAVERO, 2010). 

Sendo assim, como recurso facilitador da intervenção de enfermagem, tem-se o 

brinquedo. Brincar é algo fundamental e de extrema importância na vida de uma criança e é 



29 
 

preciso que o enfermeiro reconheça essa necessidade, incorporando essa prática no cuidado 

diário à criança hospitalizada (JANSEN; SANTOS; FAVERO, 2010). 

No Brasil, o ensino do brinquedo como recurso de intervenção na assistência de 

enfermagem pediátrica, data do final da década de 1960, com a Profª. Drª. Esther Moraes, 

docente na disciplina de Enfermagem Pediátrica da Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo (CINTRA; SILVA; RIBEIRO, 2006).  

De acordo com o estudo de Jansen, Santos e Favero (2010), “a oportunidade de a 

criança representar, no brinquedo, o procedimento doloroso, permite que ela passe do papel 

de sujeito passivo para o de sujeito ativo”, tornando o brinquedo eficaz em relação a 

minimizar os efeitos estressantes de um procedimento doloroso.  

A inclusão do conteúdo do brinquedo/BT nos curso de graduação é um indicação do 

COREN, que emitiu parecer favorável à utilização desta intervenção como instrumento da 

assistência de enfermagem, recomendado que seja conteúdo obrigatório na grade curricular 

dos Cursos de Graduação em Enfermagem (MAIA; RIBEIRO; BORBA, 2011). 

Percebe-se que as escolas de Enfermagem não enfatizam o brincar como uma 

necessidade infantil. Com isso, os profissionais não se sentem capazes de brincar com as 

crianças hospitalizadas, visto que para realização da atividade é preciso conhecimento 

específico. Faz-se necessário que na formação desses profissionais, sejam incluídos os 

princípios humanísticos que sejam capazes de estimular a criatividade, bem como a adoção de 

novas estratégias de comunicação, como o brincar (VEIGA; SOUSA; PEREIRA, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

O presente estudo possui uma abordagem qualitativa, pois para Minayo (2010) esse 

tipo de pesquisa “se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode 

ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. 

Esta pesquisa possui característica descritiva exploratória, que de acordo com Gil 

(2007), as pesquisas descritivas possuem o objetivo de descrever as características de uma 

população, fenômeno ou de uma experiência. Assim como para Andrade (2002), a pesquisa 

descritiva preocupa-se em observar fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-

los, e o pesquisador não interfere neles.  

As pesquisas exploratórias buscam apresentar de forma geral o assunto em questão, a 

fim de familiarizar o leitor com o estudo que está sendo analisado. É realizada geralmente 

quando o tema escolhido é pouco explorado, tendo por objetivo procurar padrões, hipóteses e 

ideias, possibilitando então, alicerçar uma visão crítica e pessoal sobre o assunto, de forma 

que leva à uma maior aproximação com a questão, com objetivo de torná-la compreensível 

(GIL, 2007).  

São intenções fundamentais da pesquisa exploratória: proporcionar maiores 

informações sobre o assunto que será investigado; facilitar a delimitação do tema de pesquisa; 

orientar a fixação dos objetivos e a formulação de hipóteses; ou descobrir um novo tipo de 

enfoque sobre o assunto (ANDRADE, 2002). 

 

 

3.2 CENÁRIO DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC), da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada na cidade de Niterói, no 

Estado do Rio de Janeiro.  
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A EEAAC foi fundada há 72 anos. Seu prédio, é composto por 6 andares que 

mantém em funcionamento uma biblioteca, uma sala de informática, um auditório, laboratório 

para aulas práticas de enfermagem, cantina, um diretório acadêmico e diversas salas em que 

se realizam as aulas, reuniões, abrigam secretarias, coordenação de curso e departamento das 

disciplinas. Atualmente, a Escola de Enfermagem oferece, além do curso de graduação, pós- 

graduação Lato Sensu e Strito Sensu (Mestrado e Doutorado) (UFF, 2015). 

 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes do estudo foram os acadêmicos do nono período, ou seja, o último 

período da graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da 

Universidade Federal Fluminense. A turma possui 30 alunos. No total participaram do estudo 

17 alunos (56,7%), sendo 12 (70,6%) do sexo feminino e 5 (29,4%) do sexo masculino. A 

idade média dos participantes é de 24 anos.     

Os critérios para inclusão dos participantes foram: acadêmico com idade superior a 

18 anos, cursando o nono período da graduação, uma vez que neste período já cursaram as 

disciplinas de Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente I e II.  O critério para 

exclusão dos participantes englobou os acadêmicos com a matrícula trancada durante o 

período de coleta de dados. 

O número de participantes foi delimitado com o decorrer da pesquisa e foi 

interrompido quando houve “saturação dos dados”. “Por critério de saturação se entende o 

conhecimento formado pelo pesquisador, campo, de que conseguiu compreender a lógica 

interna do grupo ou da coletividade em estudo” (MINAYO, 2007, p.198). 

 

 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados deu-se através de entrevista semiestruturada realizada pela 

discente da graduação em enfermagem, Maria Clara da Cunha Salomão Barroso, 

supervisionada pela docente orientadora, Liliane Faria da Silva.  

Foi realizada nos meses de outubro e novembro de 2016. As entrevistas foram feitas 

em salas de aula da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, caracterizando o local 
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como reservado e afastado do público com o intuito de evitar interferência de ruídos durante a 

gravação das falas, bem como garantir a privacidade dos participantes durante a entrevista.  

Utilizou-se um aparelho celular com função de gravação de voz, com autorização 

prévia dos participantes para gravar as entrevistas. Em média, as falas possuem duração de 

aproximadamente três minutos, sendo a entrevista mais curta com 1’40’’ e a mais longa 

4’39’’. O material foi transcrito e será mantido arquivado por cinco anos, sendo destruído 

mediante encerramento de tal prazo. O anonimato dos entrevistados foi mantido, sendo 

utilizados codinomes de personagens de desenho para identificação das falas. 

Para operacionalização da entrevista foi utilizado um roteiro (apêndice 1) com 

perguntas abertas e fechadas. Nas perguntas abertas, o entrevistado teve a possibilidade de 

desenvolver sobre o tema abordado sem fugir do que foi proposto. Já as perguntas fechadas 

foram utilizadas para a identificação dos participantes (identificação, idade, sexo). 

As perguntas abertas foram: O que você pensa sobre o uso do brinquedo terapêutico? 

Alguma vez você utilizou o brinquedo terapêutico no cuidado à criança durante a graduação? 

Fale sobre isso.  O que você do uso do brinquedo terapêutico pelo acadêmico de enfermagem? 

Como o acadêmico de enfermagem pode utilizar desse instrumento para aprimorar a 

qualidade da assistência prestada ao paciente pediátrico? 

 

 

3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Terminada a coleta dos dados, foi realizada uma análise temática dos resultados 

obtidos. De acordo com (MINAYO, 2007, p. 316) “fazer uma análise temática consiste em 

descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência 

signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado”. 

Ainda de acordo com Minayo (2007) a análise temática é dividida em três etapas: a 

1ª é a pré-análise que consiste na escolha dos documentos a serem analisados e na retomada 

dos objetivos iniciais e suas hipóteses; a 2ª etapa é a exploração do material que é uma 

operação classificatória que visa a alcançar o núcleo de compreensão do texto; a 3ª etapa é a 

do tratamento dos resultados obtidos e interpretação que permite que o pesquisador faça o 

recorte e coloca em relevo as informações obtidas. 

Para realização do processo de análise, após realizar as entrevistas, as mesmas foram 

transcritas para dar início à organização do material. Após a leitura de textos referentes ao 

conteúdo, foi feita a classificação das falas através de cores, com o método colorimétrico – o 



33 
 

conteúdo foi colorido de acordo com a fala dos participantes e com expressões que se 

repetiam. Utilizou-se a cor amarela para a percepção sobre o brinquedo terapêutico, a cor 

verde para a utilização do brinquedo terapêutico, a cor azul para a expectativa em relação ao 

uso do brinquedo terapêutico, a cor rosa para o uso do brinquedo terapêutico na trajetória do 

acadêmico e a cor cinza para o uso do brinquedo terapêutico na assistência pediátrica. 

Após esta fase, os dados foram agregados, gerando a especificidade de cada tema. 

Surgiram assim as seguintes temáticas: Percepção dos acadêmicos quanto ao uso do 

brinquedo terapêutico; Utilização do brinquedo terapêutico durante a graduação; Expectativa 

do acadêmico em relação à oportunidade da utilização do brinquedo terapêutico; Utilização 

do brinquedo terapêutico na trajetória do acadêmico de enfermagem; Utilização do brinquedo 

terapêutico pelos acadêmicos de enfermagem para aprimorar a qualidade da assistência. 

 

 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este trabalho seguiu as determinações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde e foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com CAAE: 

59606316.6.0000.5243, sendo aprovado sob nº do parecer 1.786.857, em 20 de outubro de 

2016 (anexo 1). 

Sendo assim, os participantes da pesquisa assinaram duas cópias do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice 2): uma para o pesquisador e outra para 

o participante. No TCLE estarão contida informações como título da pesquisa, identificação 

dos responsáveis pelo projeto, objetivo, procedimentos necessários à realização e benefícios 

que podem ser obtidos. 

Todo o material gerado (gravação de voz e transcrição das falas) ficará arquivado sob 

a guarda do pesquisador por 5 (cinco) anos após o encerramento do estudo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Através das falas dos entrevistados, emergiram as seguintes unidades temáticas que 

serão discutidas ao decorrer deste capítulo: 

- Percepção dos acadêmicos quanto ao uso do brinquedo terapêutico 

- Utilização do brinquedo terapêutico durante a graduação 

- Expectativa do acadêmico em relação à oportunidade da utilização do brinquedo 

terapêutico 

- Utilização do brinquedo terapêutico na trajetória do acadêmico de enfermagem 

- Utilização do brinquedo terapêutico pelos acadêmicos de enfermagem para 

aprimorar a qualidade da assistência 

 

 

4.1 Percepção dos acadêmicos quanto ao uso do brinquedo terapêutico 

 

Na percepção dos acadêmicos, o brinquedo terapêutico é um instrumento de 

intervenção interessante que auxilia no cuidado ao paciente pediátrico. Destacaram como uma 

das características da criança, a capacidade de observação e compreensão, sendo assim, este 

recurso acalma, faz com que ela aprenda sobre sua doença e tratamento, a torna mais 

participativa e assim facilita o autocuidado, ajudando também sua família. Além disso, o 

brinquedo terapêutico distrai a criança durante sua hospitalização, mas para o alcance de seus 

benefícios é preciso o profissional saber usar.  

“As crianças são extremamente inteligentes, muito observadoras e 
sabem tudo que vai se passar com elas (..) a criança passa a ser 
participativa da saúde dela (...) ela fica mais calma também e quanto 
mais calma e tranquilidade possível dentro do ambiente hospitalar, 
melhor é a recuperação da criança”.  (Lady Iris) 

 
“É uma forma muito legal e interessante da criança que está 
hospitalizada aprender sobre a doença dela, o tratamento (...) é uma 
forma dela aprender a se cuidar também e ajudar a família no 
tratamento dela”.(Aurora)  
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“É muito bom, porque é uma forma de distrair as crianças na hora 
que eles estão passando por esse momento de internação. Mas não é 
só chegar e botar a criança para brincar, tem que saber usar”. 
(Darth Vader) 

 
“Da uma acalmada geral não só na criança, em você, como 
profissional e também no acompanhante, na família da criança -  que 
vai ta ali vendo o procedimento no filho dela”. (Punky) 

 
“Pode passar uma tranquilidade maior para a criança. Vai explicar 
melhor de alguma forma o que que vai acontecer com ela. Um 
recurso bem bacana pra ser usado”. (Mandy) 

 
“Uma intervenção no cuidado, onde você vai tentar diminuir a 
ansiedade da criança”. (Emília) 

 

Os resultados da pesquisa apontaram o brinquedo terapêutico como instrumento de 

intervenção no auxílio a criança. Para Souza e cols. (2012) sua técnica consiste em uma 

intervenção eficaz que possibilita à criança conhecer o procedimento, entender a finalidade do 

mesmo. 

Entre as características da criança, houve destaque para a capacidade de observação e 

compreensão. Conforme Hockenberry, Wilson, Winkelstein (2014), na fase de 1 a 3 anos, o 

desenvolvimento em certas áreas do cérebro ainda está ocorrendo, permitindo assim uma 

capacidade intelectual maior. É nessa idade que a criança, segundo a teoria de Piaget, começa 

o julgamento racional e de compreensão. Já na fase dos 3 aos 5 anos, a consciência começa a 

surgir. De acordo com Lapa e Souza (2010), o modo como a criança percebe a hospitalização 

e sua própria doença está ligado diretamente ao processo de restabelecimento da sua saúde. 

Ela pode ter uma percepção errônea ou distorcida sobre tudo, acarretando em 

comprometimentos biopsicossociais a ela. 

Quando adequadamente instruída, por meio do brinquedo, a criança aprende sobre sua 

doença e tratamento e se torna mais participativa. Assim, através de uma visão holística do 

tratamento hospitalar, o uso do brinquedo terapêutico propicia à criança aceitação, criação e 

aprendizagem em um ambiente até então considerado novo e aterrorizante (SOUZA et al., 

2012). 
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Foi destacado ainda que para o alcance de seus benefícios, é preciso o profissional 

saber utilizar o brinquedo terapêutico. Neste mesmo sentido, um estudo apontou que para que 

essa prática possa ser introduzida pelo enfermeiro em seu cotidiano, faz-se necessário o 

embasamento teórico quanto ao reconhecimento do brincar como necessidade básica à criança 

e o desenvolvimento de habilidades essenciais para seu uso (FRANCISCHINELLI; 

ALMEIDA; FERNANDES, 2012).  

Autores apontam que por mais que a importância e a necessidade de incorporar o 

lúdico no processo de cuidar de Enfermagem Pediátrica sejam reconhecidas, a utilização deste 

recurso não é real nas instituições brasileiras, como exposto pela opinião dos entrevistados. 

Os profissionais não são especializados e simplesmente manipulam o brinquedo, fato que não 

demonstra o potencial total da ludicoterapia (BRITO et al., 2009). 

Para os entrevistados, o brinquedo terapêutico ajuda a desmistificar a imagem de 

temor e, por conseguinte, diminuir o medo da criança em relação ao procedimento mediante 

este momento tão frágil no qual ela e a família se encontram.  

“A gente consegue trazer um pouco a criança pra dentro da nossa 
realidade e tornar aquele procedimento um pouco menos doloroso 
(...) e a criança acaba por colaborar com a gente”. (Jerry) 

 
“Uma boa estratégia pra você poder iniciar um procedimento com a 
criança, pra ela poder entender um pouco aquilo e pra experiência 
ser menos traumática pra ela”. (Dot) 

 
“Extremamente importante pra criança porque encoraja ela, né? Às 
vezes ela não conhece, não tem ideia de como vai ser o procedimento 
e só de ver uma agulha ela já fica apavorada (...) ela vendo o 
procedimento ser feito numa boneca, em algum brinquedinho ajuda 
muito!” (Lindinha) 

 
“Um bom método pra facilitar a realização de procedimentos à 
criança”. (Princesa Caroço) 

 
“É uma ferramenta que auxilia a criança a perceber o cuidado dela 
como se não fosse uma coisa que vai agredir (...) ele vai ajudar a tirar 
aquela imagem de temor que dificulta o procedimento”. (Hans Solo) 
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“Ferramenta que desmistifica muito o procedimento, facilitando 
muito o cuidado”. (Mulan) 

 

Sob as mesmas perspectivas de alguns autores, os acadêmicos ratificaram que o 

brinquedo terapêutico vem sendo utilizado com foco em ajudar a criança no alívio da 

ansiedade vivenciada durante o processo de hospitalização (VEIGA; SOUSA; PEREIRA, 

2016). Caracteriza-se com sua função curativa, sendo uma “válvula de escape”, diminuindo a 

ansiedade da criança pela catarse emocional (SOUZA et al., 2012).  O BT alivia a ansiedade 

de situações atípicas à idade da criança, descarregando sua tensão (FREITAS; MARTINS, 

2014). 

Segundo Schmitz, Piccoli e Vieria (2003), algumas crianças ficam amedrontadas 

quando deixam a segurança e o ambiente do lar, mormente aquelas que são incapazes de 

compreender o propósito da hospitalização. Em virtude disso, Souza et cols. (2012), afirmam 

que o uso do brinquedo terapêutico à criança é importante, pois facilita uma resposta positiva 

dela durante um procedimento doloroso, demonstrando comportamentos ou respostas nas 

brincadeiras. 

 Como exposto pela fala dos participantes dessa pesquisa, por conta do entendimento 

da criança sobre a conjuntura pela qual ela está passando, o brinquedo não beneficia só a ela, 

mas também ao enfermeiro, facilitando, de acordo com Souza et cols (2012), a comunicação 

entre ambos e ainda ajuda na realização dos procedimentos. 

 

4.2 Utilização do brinquedo terapêutico durante a graduação 

 

A maioria dos acadêmicos relatou que não houve oportunidade de utilização do 

brinquedo terapêutico durante a graduação e que nunca viram nenhum profissional utilizá-lo. 

Alguns apontaram que tiveram a aula teórica na disciplina de Enfermagem na Saúde da 

Criança e do Adolescente II, mas não conseguiram colocar em prática na assistência à criança. 

“A gente tem o conceito do que é, que funciona, que é uma boa 
prática, mas eu, particularmente nunca vi a aplicação, de usar o BT 
como uma forma positiva pra criança que está hospitalizada”. 
(Fiona) 
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“Eu fiquei sabendo em sala de aula que tínhamos o uso do brinquedo 
terapêutico, mas na assistência eu nunca vi”. (Emília) 

 
“Nós temos uma disciplina, Saúde da Criança II, lá na enfermaria de 
pediatria, a gente tinha brinquedos disponíveis. Não tive a 
oportunidade de usá-lo porque acabei não desenvolvendo nenhuma 
atividade que demandasse o uso dele. Mas já vi sendo empregado”. 
(Jerry) 

 
“Não, não tive a oportunidade. Não me recordo de ter visto alguém 
utilizando. Só me recordo de ter visto isso em sala de aula, não na 
prática”. (Princesa Caroço) 

  
“Você não observa a equipe da enfermaria pediátrica usando o BT 
nos pacientes e assim, é a área específica disso, o lugar de usar o BT 
é ali na enfermaria pediátrica e eu pelo menos nunca vi nenhuma 
enfermeira, técnica, médico, ninguém usando lá”. (Mulan) 

 
“Durante a graduação, no estágio de Saúde da Criança e do 
Adolescente II, eu estive na pediatria, e durante o 9º período estou na 
Emergência Pediátrica, mas infelizmente não consegui usar o BT, eu 
nem sei se essas unidades disponibilizam desse material porque eu 
não vi e não vi nenhum profissional desses setores comentando 
sobre”. (Lady Iris) 

 

Cintra, Silva e Ribeiro (2006), alegam em suas pesquisas que 63,8% das instituições 

não possuem uma carga horária específica destinada ao ensino do brinquedo terapêutico na 

assistência à criança. Em contraposição aos autores, os acadêmicos entrevistados asseguram 

que a disciplina de Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente II destina uma aula 

específica para o ensino do brinquedo terapêutico na assistência à criança. 

Souza et cols. (2012), relatam que os entrevistados de suas pesquisas, assim como os 

entrevistados deste estudo, afirmaram ter “ouvido” falar sobre a técnica do brinquedo 

terapêutico durante sua formação profissional, todavia somente na parte teórica, não 

desenvolvendo a parte prática.   

Em conformidade com os estudos de Souza et cols. (2012), alguns entrevistados 

relatam a falta de uma equipe capacitada para a aplicação da técnica do brinquedo terapêutico.  
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Em contrapartida há aqueles que conseguiram aplicar o brinquedo terapêutico durante 

sua trajetória acadêmica – tanto na puericultura quanto na enfermaria do hospital.  

 
“Utilizei durante as disciplinas diretamente envolvidas com crianças. 
Tanto estágio curricular fazendo puericultura, quanto na criança 
hospitalizada”. (Mulan) 

 
“Cheguei a utilizar na disciplina de Saúde da Criança II, quando fui 
fazer uma punção”. (Du) 

 

Em concordância com os estudos de Schenkel (2013), os participantes da pesquisa 

apontaram que o brinquedo terapêutico pode ser utilizado tanto no ambiente hospitalar quanto 

no ambulatorial, cumprindo assim sua função terapêutica e catártica. 

Prática recomendada com vigor no artigo de Leite e Shimo (2008), em que 

aconselham o uso do brinquedo não só no contexto hospitalar, como também em qualquer 

lugar que a criança necessite de cuidados, seja no domicílio, em creches, escolas e unidades 

básicas de saúde. Em contexto extra-hospitalar, em situações como punção venosa, exame 

físico, administração de vacinas e curativo, segundo Oliveira et cols. (2015). 

Outros relatam a utilização de estratégias para facilitar a abordagem à criança, como 

desenhos e equipamentos de material específico, julgando a experiência como positiva, já que 

a criança aceitou a realização de procedimentos mais facilmente. 

 
“Não, brinquedo terapêutico não. Já usei meus equipamentos na 
criança pra fingir: usei meu esteto pra ela me auscultar. Vi 
acadêmico na pediatria utilizando como se fosse seringa e 
bonequinho de EVA para a criança vacinar e foi positivo”.  (Hans 
Solo) 

 
“Eu já vi uma pessoa que na verdade não era o BT. Era uma 
acadêmica que fez um desenho com a criança, tentando mostrar o que 
seria feito nela. Mas em forma de desenho, pegou a folha e desenhou 
mesmo, com a caneta. Mas brinquedo mesmo, eu nunca vi”. (Punky) 
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“(...) A criança tava chorando muito e ninguém conseguia chegar 
perto (...) com os bonequinhos de EVA a criança parou de chorar na 
mesma hora e ficou mostrando pra mãe como que era o brinquedo e 
falou “ah mãe, agora sou enfermeira, não sei o quê”. Então ela parou 
de chorar e deixou fazer o exame físico todo”.  (Hans Solo) 

 
Em paralelo à pesquisa de Veiga, Sousa e Pereira (2016), percebe-se que há carência 

de recursos materiais, sendo um fator limitante para a implementação do brinquedo 

terapêutico. Muitos profissionais improvisam com recursos disponíveis e outros não se 

sentem motivados para brincar com o material que lhes é oferecido.  

 Evidencia-se a importância da aplicação desse instrumento para tornar a criança mais 

cooperativa com a equipe de enfermagem, como traz o estudo de Lemos et cols. (2010), onde 

utilizou-se o brinquedo terapêutico no preparo de punção venosa. Antes as crianças 

mostravam-se inquietas e chorosas, e após utilização da técnica lúdica, interagiram melhor 

com as enfermeiras.  

 

 

4.3 Expectativa do acadêmico em relação à oportunidade da utilização do 

brinquedo terapêutico 

 

Os acadêmicos possuem uma grande expectativa em relação ao uso do brinquedo 

terapêutico. Acreditam que ele agiria como um facilitador, favorecendo a interação entre os 

dois.  

“Seria muito positivo pras duas partes: tanto pra mim, melhorando 
minha forma de lidar e envolver com a criança e para o 
desenvolvimento dela também, o brinquedo é uma forma de interação 
melhor”.  (Lindinha) 

 
“Seria uma forma nova de interagir com a criança”. (Dot) 

 
Como mencionam os achados de Soares et cols. (2014), apropriando-se desse 

instrumento, os acadêmicos supõem que seriam capazes de brincar, proporcionando a 

comunicação e a interação com a criança, visando atender suas necessidades fisiológicas e 

necessidades de seu universo infantil, permitindo dessa forma um cuidado integral. 
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Em harmonia à opinião dos entrevistados, os estudos de Freitas e Martins (2014) 

alegam que o brinquedo é uma forma relevante de comunicação e interação entre o 

enfermeiro e a criança e deve ser parte integrante da assistência de enfermagem, já que a 

enfermeira conhece melhor as necessidades de seu cliente a partir da utilização do brinquedo 

terapêutico. 

A aplicação da técnica do brinquedo terapêutico também influenciaria, do ponto de 

vista dos entrevistados, como uma forma didática de ver a doença do paciente, trazendo 

satisfação em relação à atuação do acadêmico em lidar com algo lúdico e mais humanizado 

alicerçado ao bem estar e melhoria do quadro clínico da criança, por fazer a criança se 

aproximar da antiga realidade dela. 

 
“(...) influencia no tratamento do paciente porque o bem estar do 
paciente também faz com que melhore o quadro”. (Batman)  

 
“Traz aquela coisa de você sair meio daquele clima hospitalar, é o 
local que mais se aproxima à casa, á escola, alguma coisa assim. Isso 
melhora o quadro do paciente”. (Batman) 

 
“Seria uma forma mais didática de ver a doença do meu paciente, 
uma forma mais humana de lidar com o meu paciente”. (Aurora) 

 
“Eu ficaria mais satisfeito com a minha atuação porque de alguma 
forma eu utilizei um instrumento não convencional pra melhorar a 
sensação de bem estar da criança durante o procedimento”. 
(Princesa Caroço) 

 
Percebe-se a opinião de que o brinquedo terapêutico, como acentua Cruz e cols. (2013) 

em sua pesquisa, é uma medida de humanização dos cuidados de enfermagem a crianças 

hospitalizadas.  

Como discorrem Lemos et cols. (2016) em seus estudos, o brincar deve ser 

reconhecido pelos graduandos, visto que o manejo da ansiedade e da dor confere um aspecto 

humanizado na assistência, como destacado na entrevista acima.  
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Em consonância com os estudos de Jansen, Santos e Favero (2010), os entrevistados 

apontam que a utilização do brinquedo terapêutico auxilia nas respostas em relação ao 

tratamento e conduta terapêutica. 

Os alunos acreditam que seria possível – através da aplicação do BT, pôr à prova a 

efetividade dessa terapia como é descrita na literatura.  

 

“Deveríamos ver mais como é praticar isso. Como utilizar mesmo de 
fato o BT no nosso cuidado (...) pra gente ver na prática os benefícios 
que trazem”. (Fiona) 

 
“(...) acho que poderia ter se tornado algo mais real, mais próximo do 
palpável”. (Jerry) 

 
“Gostaria de ter tido a experiência justamente pra eu ver se eu 
saberia aplicar como foi dado na teoria e se aquilo realmente 
facilitaria meu cuidado”. (Dot) 

 
Cintra, Silva e Ribeiro (2006), descrevem que a receptividade dos alunos pela temática 

é individual, sendo que alguns acadêmicos se envolvem facilmente enquanto outros precisam 

aplicar a técnica para acreditar em sua eficácia, como caracterizado pelas falas dos 

entrevistados. 

Depianti et cols. (2013) realçam a possibilidade de que a pouca valorização da prática 

do lúdico na assistência, pode ser recorrente do modelo vigente, pautado no paradigma 

biomédico, que foca no tratamento da doença e não nos aspectos psicobiossociais do sujeito. 

Talvez se o modelo de assistência sofresse mudanças, o brinquedo terapêutico poderia ser 

mais valorizado pelos próprios discentes e pela equipe de enfermagem.   

  

 

4.4 Utilização do brinquedo terapêutico na trajetória do acadêmico de 

enfermagem 

 

Os entrevistados destacam que o brinquedo terapêutico deve ser aplicado ainda na 

graduação, a fim de que eles possam utilizar desse instrumento depois de formados em seus 
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locais de trabalho, incentivando a criação de brinquedotecas para a possível utilização do BT 

e instruindo a equipe para fazer uso desse tipo de prática. 

 
“A enfermagem é a categoria que fica mais em contato com o 
paciente e eu acho que você desde a graduação, você já podendo 
estimular o uso do brinquedo, você vai usar isso no seu futuro 
profissional (...) você já vai saber que tem a possibilidade ou até 
incentivar a criação de uma brinquedoteca e utilizar o BT”. (Batman) 

 
“O brinquedo terapêutico é uma forma de terapia que podemos usar 
depois de formados (...) tem que ser aplicada durante a graduação 
para estarmos preparados pra usar ele depois”. (Darth Vader) 

 
“Visto que nós seremos profissionais (...) nós, como agentes de 
mudança e inovação, deveríamos ser o principal alvo para a 
implantação desse tipo de instrumento para que futuramente, na 
nossa profissão a gente esteja preparado pra utilizar isso e passar pra 
nossa equipe também fazer uso desse tipo de prática”. (Princesa 
Caroço) 

 
Pelo exposto seria possível constituir um universo infantil, como ressaltam Amthauer 

e Souza (2014) em sua pesquisa. Os autores afirmam que com a inserção da brinquedoteca 

atrelada ao uso do brinquedo terapêutico, as crianças mostram-se mais tranquilas e confiantes 

durante a realização de algum procedimento. Jansen, Santos e Favero (2012), afirmam que 

facilita a motivação da criança em todo seu processo de hospitalização, possibilitando a 

manutenção de sua individualidade, aspecto que se fragilizado durante este processo.  

De acordo com Francischinelli, Almeida e Fernandes (2012), para que o enfermeiro 

introduza a prática do brinquedo terapêutico em seu cotidiano, é preciso que ele possua 

embasamento quanto ao reconhecimento do brincar como necessidade básica à criança e o 

desenvolvimento de habilidades fundamentais referentes ao seu uso. Dessa forma, como 

relatado pelas entrevistas, os acadêmicos se sentirão mais preparados para, em seus futuros 

locais de trabalho, aplicar a técnica do brinquedo terapêutico 

Como relatam Cintra, Silva e Ribeiro (2006), a não valorização do 

brinquedo/brinquedo terapêutico e despreparo dos docentes, torna necessária a capacitação 

desses profissionais para a demanda atual em razão da aprovação da Resolução COFEN N.º 
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295/2004 que considera a intervenção com o brinquedo na prática assistencial e assegura ao 

profissional enfermeiro o emprego da técnica na assistência à criança e família. 

Os acadêmicos concordam que o uso do brinquedo terapêutico deveria ser mais 

incentivado na academia. Estimulando a utilização desse instrumento, os acadêmicos se 

sentiriam mais seguros na aproximação à criança. 

 
“O uso deve ser mais incentivado porque ele só traz benefícios. Tem 
que ser estimulado até mais pela própria faculdade”. (Hans Solo) 

 
“Devia ser mais incentivado. Apesar da gente ter essa aula dentro da 
grade curricular, não vejo tanto incentivo da gente realmente utilizar 
ele”. (Mulan) 

 
“Ajuda quem tem insegurança. Você utiliza desse instrumento e acaba 
adquirindo mais segurança e consequentemente vai conseguir ter uma 
abordagem melhor com essa criança”. (Cinderela) 

 
“O acadêmico de enfermagem pode encontrar no BT uma forma de 
chegar mais perto do paciente (...) antes de realizar o procedimento, 
ele tem a possibilidade de revisar todo o conteúdo ali com a criança, 
o passo a passo do procedimento (...) ele adquire mais confiança”. 
(Jerry) 

 
“Pra ter mais segurança ao prestar um cuidado, principalmente uma 
punção venosa (...) eu tinha muito medo dela se mexer, d’eu não 
conseguir fazer..poderia facilitar nessa sentido”. (Dot) 

 
Em consonância com os estudos de Cruz et cols. (2013), uma vez constituído como 

instrumento para cuidados em pediatria, o brinquedo terapêutico deve ser incentivado tanto 

nas faculdades como entre enfermeiros pediátricos devido sua importância comprovada. 

Oliveira et cols. (2015) trazem que o ensino do BT como instrumento de intervenção 

em enfermagem, vem sendo realizado desde meados de 1980, em diferentes níveis de 

formação profissional. Para que haja garantia de seu uso pelos futuros enfermeiros, é de 

extrema importância que eles estejam motivados e capacitados. 
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Cintra, Silva e Ribeiro (2006) em estudo realizado no Estado de São Paulo, revelam 

que o brinquedo terapêutico é abordado pela maioria das instituições de ensino superior de 

enfermagem, no entanto apenas 14,5% dessas instituições permitem ao aluno vivenciar sua 

aplicação na assistência à criança. 

Outro aspecto citado nas falas dos entrevistados que entra em consenso com o que foi 

discutido no artigo de Melo e Toledo (2012), mostra que a inexperiência técnica do aluno de 

graduação em enfermagem, faz com que ele repita o “fazer técnico”, buscando vencer a 

insegurança.  

Visto que a abordagem em um ambiente pediátrico difere-se da maioria dos outros, o 

brinquedo terapêutico poderia ser um canal de comunicação com a criança, aproximando o 

acadêmico do paciente pediátrico.  

“Enriquece bastante a prática do acadêmico, para ele entender como 
é a dinâmica com uma criança (...) ela tem que ser abordada de 
maneira diferente, ela tem que ser conquistada (...) o BT ajuda muito 
nesse quesito: de você conseguir um canal de comunicação com a 
criança”. (Lady Iris) 

 
“Acho ótimo porque aproxima o acadêmico da criança”. (Harry 
Potter) 

 
“Prepara o acadêmico para aquele cuidado com a criança (...) a 
gente ta acostumado a lidar com adulto, com idoso, agora pra 
criança é toda uma linguagem diferente (...) mesmo que você não 
tenha desenvoltura, o brinquedo vai te ajudar ali naquele momento”. 
(Punky) 

 
“Pro olhar mesmo do acadêmico quanto à criança: não como uma 
criança doente, pro acadêmico ver que essa criança não deixa de ser 
criança quando ta no hospital”.  (Du) 

 
Os entrevistados ressaltam a importância de conquistar a criança para se aproximarem 

dela. Depianti et cols. (2013) consolidam que o lúdico se faz necessário para facilitar a 

aproximação da equipe para que sejam realizados os cuidados. 

Como descrito por um dos entrevistados, Amthauer e Souza (2014) recontam que o 

brincar é inerente ao comportamento infantil e essencial ao bem estar da criança, colaborando 



46 
 

assim para seu desenvolvimento físico, motor, emocional, mental e social. Soares et cols. 

(2014), garantem que é de extrema valia que o brinquedo seja incorporado às atividades 

cotidianas da enfermagem, visto à importância do brincar para crianças hospitalizadas.  

Percebe-se com as falas dos entrevistados que as atividades recreativas promovem 

uma relação de confiança, tranqüilidade e segurança, estabilizando um relacionamento afetivo 

entre a criança e a equipe de enfermagem. Souza et cols. (2012), asseguram que a partir daí, 

estabelece-se um canal de comunicação efetivo com a criança e o profissional. 

 

 

4.5 Utilização do brinquedo terapêutico pelos acadêmicos de enfermagem para 

aprimorar a qualidade da assistência 

 

Para aprimorar a qualidade da assistência prestada pelos acadêmicos de enfermagem, 

eles afirmam que o uso do BT seria de extrema valia, visto que criaria um vínculo entre a 

equipe de enfermagem, a família e o paciente.  

“Se o acadêmico souber como utilizar bem esse recurso (...) eu acho 
que vai criar um vínculo melhor para a assistência”. (Mandy) 

 
“Vai criar um contato, um vínculo maior entre o acadêmico - 
paciente, o paciente-equipe, o paciente-família, acadêmico-família, 
acadêmico – equipe”. (Aurora) 

 
“Tem que usar no cuidado àquela criança de acordo com a 
necessidade dela (...) tentar criar uma relação de confiança mesmo, 
um elo..” (Fiona) 

 
“Eu acho que ajuda a criança a entender, eu acho que ajuda na 
ligação desse acadêmico com aquela criança e com a família”. 
(Punky) 

 
Pelo exposto, em harmonia com os achados de Cunha e Silva (2012), o brincar deve 

ser considerado pelo enfermeiro a maneira mais adequada de se aproximar da criança, 

desenvolvendo empatia entre ambos, possibilitando a compreensão do mundo através do olhar 
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da criança. Dessa forma, cria-se um vínculo de amizade e amor entre enfermeiro-criança-

família. 

Como relatado nas entrevistas, pode-se afirmar, tendo em vista os achados de Veiga, 

Sousa e Pereira (2016), que o profissional que utiliza o brinquedo como forma de estreitar o 

vinculo com a criança e a família, está mais preparado para cuidar dessa clientela.  

Se utilizado de maneira correta, o brinquedo terapêutico facilitaria e economizaria 

tempo na assistência prestada, bem como mudaria a visão da criança nesse processo de 

hospitalização, acarretando um cuidado atraumático para esse paciente. 

 
“Ah, facilitou muuuito a assistência, entendeu? Você chegar para 
uma criança que ela ta morrendo de medo de um procedimento e aí 
você utilizar o brinquedo pra demonstrar como que esse 
procedimento vai ser feito, deixar a criança fazer em você e você nela, 
(...) no final a criança se abre mais pra você, entendeu? No final ela 
já ta brincando com você enquanto você examina ela, enquanto você 
faz o procedimento! Isso é muito, muito bom!” (Mulan) 

 
“Pode fazer com que essa experiência seja lembrada de uma maneira 
mais tranquila, menos traumática para a criança”. (Princesa caroço).  

 
“Você consegue prestar um cuidado melhor, consegue mudar a visão 
da criança sobre a hospitalização (...) ele vai utilizar, sei lá, seringa 
de brinquedo em alguma boneca, aí vai mudar a visão da criança 
sobre como é o profissional”. (Hans Solo)  

 
“Com o tempo você vai saber lidar melhor com a criança, você vai 
economizar tempo na assistência, na abordagem.”(Emília) 

 
A opinião dos entrevistados atrelada aos estudos de Souza et cols. (2012), destaca que 

o lúdico caracteriza-se como uma atividade-meio, ou seja, um recurso que tem como 

finalidade facilitar ou conduzir aos objetivos estabelecidos. A criança fica mais colaborativa e 

o procedimento, apesar de doloroso, deixa de ser traumático. 

Depianti et cols. (2013) consolidam que a criança pode sentir medo do profissional de 

enfermagem, visto que ela associa a presença dele a procedimentos que podem lhe causar 

alguma sensação dolorosa. Conforme Veiga, Sousa e Pereira (2016), a utilização do 
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brinquedo terapêutico faz com que as crianças passem a enxergá-lo como um profissional que 

não só realiza atividades dolorosas, mas também brinca. 

A afirmação de um dos entrevistados corrobora com o estudo de Souza et cols. (2012), 

onde antes da Sessão do Brinquedo Terapêutico, grande parte das crianças estava calada, 

tensa e com expressão facial de medo e que, após a aplicação da técnica, mostraram-se mais 

colaborativas, ajudando os profissionais espontaneamente, sorrindo e brincando com eles. 

De acordo com o estudo de Oliveira et cols. (2015), as enfermeiras entrevistadas 

relatam falta de tempo associada ao acúmulo de atividades administrativas, burocráticas e 

assistenciais e falta de funcionários, acarretando sobrecarga de trabalho, impedindo que elas 

utilizem o BT de forma sistemática. Em contraparte, uma das entrevistadas desse estudo 

alegou que com o passar do tempo, utilizando de maneira correta e rotineira o brinquedo 

terapêutico, o profissional economizaria tempo na assistência e na abordagem à essa criança. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O brinquedo tem sido utilizado na assistência de enfermagem pediátrica como uma 

forma de satisfazer a necessidade recreacional, propiciar desenvolvimento físico, mental, 

emocional e socialização, bem como alívio de tensões, além de constituir uma possibilidade 

de comunicação pela qual os enfermeiros podem dar explicações e receber informações da 

criança sobre o significado das situações vividas por ela. 

Os acadêmicos participantes desse estudo relatam o brinquedo terapêutico como um 

instrumento de intervenção que auxilia no cuidado ao paciente pediátrico, visto que ele distrai 

a criança durante o processo de hospitalização, possibilitando a ela conhecer e entender a 

finalidade do procedimento pelo qual vai passar, bem como torna a criança mais participativa. 

O brinquedo terapêutico ajuda também a desmistificar a imagem de temor e, por conseguinte, 

diminuir o medo e a ansiedade da criança em relação ao procedimento.  

A maioria dos acadêmicos afirmou que não houve oportunidade de utilizar o 

brinquedo terapêutico durante a graduação, apontando que somente tiveram a aula teórica, 

mas não utilizaram durante os ensinos práticos e estágios. Nesse sentido, é preciso pensar que 

tão importante como a apresentação do conteúdo sobre o brinquedo terapêutico é a postura 

facilitadora e estimuladora da academia, permitindo ao aluno vivenciar a ação terapêutica 

desta intervenção, visto que seria positivo tanto para a criança quanto para o acadêmico.  

Foi visto que a utilização do BT influenciaria em um tratamento mais humanizado e 

atraumático para a criança, tornando-a mais colaborativa, e contribuiria na desenvoltura e 

assistência do graduando, diminuindo sua insegurança e ajudando-o a mudar a visão da 

criança sobre o profissional. Além disso, uma vez sensibilizados e capacitados para a 

utilização do brinquedo terapêutico, eles poderiam aplicá-lo e incentivar seu uso em seus 

futuros locais de trabalho.  

Conclui-se que a realização deste estudo possibilitou ressaltar a importância da 

utilização do brinquedo terapêutico no cuidado à criança pelos acadêmicos de enfermagem, 

visto seus benefícios para com o paciente, a equipe de enfermagem e a família. Apesar do 

consenso geral destes benefícios, o BT é subutilizado na formação do enfermeiro, uma vez 

que os conhecimentos ficam retidos à parte teórica. Faz-se necessária a continuação de 

discussões sobre a temática em sala de aula vinculada a oportunidade de aplicação da técnica 
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do BT no Ensino Teórico Prático das disciplinas de Enfermagem na Saúde da Criança e do 

Adolescente, para que esse aluno de graduação seja capaz de implementá-la em seu ambiente 

de trabalho, considerando que cuidar com brinquedos é um dos meios mais eficientes de 

assistir uma criança.   

Como limitação da pesquisa, aponta-se a escassez de publicações para ampliação da 

discussão dos achados, pois ainda é incipiente o número de artigos que trazem consigo as 

implicações do uso do brinquedo terapêutico pelo acadêmico de enfermagem na assistência à 

criança hospitalizada. 

Como contribuição para a enfermagem pediátrica, esse estudo levanta uma discussão 

acerca da utilização do brinquedo terapêutico à criança hospitalizada pelos acadêmicos de 

enfermagem com o intuito de refletir sobre a importância e eficácia dessa terapêutica, agindo 

na articulação entre teoria e prática com habilidades pedagógicas necessárias para motivar o 

aluno de maneira efetiva, bem como avaliar a necessidade de reformulações no currículo para 

que possa atender às necessidades das crianças que se encontram sob cuidados hospitalares. 

Contribuiu também para o fortalecimento do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Saúde Integral 

da Criança e do Adolescente (NUPESICA) do Departamento Materno-Infantil e Psiquiátrico 

(MEP) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – EEAAC/UFF, o qual a pesquisa 

está vinculada. 
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7. APÊNDICES 

 

 

7.1 APÊNDICE 1  - ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Identificação (personagem de desenho animado): 

Idade: 

Sexo:  Feminino (   )  Masculino (   ) 

 

 

1) O que você pensa sobre o uso do brinquedo terapêutico? 

 

2) Alguma vez você utilizou o brinquedo terapêutico no cuidado à criança durante a 

graduação? Fale sobre isso. 

 

3) O que você acha do uso do brinquedo terapêutico pelo acadêmico de enfermagem? 

 
4) Como o acadêmico de enfermagem pode utilizar desse instrumento para aprimorar a 

qualidade da assistência prestada ao paciente pediátrico?  
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7.2 APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Título do projeto: “O uso do brinquedo terapêutico pelos acadêmicos de enfermagem no cuidado à 
criança hospitalizada” 
Pesquisador Responsável: Liliane Faria da Silva e Maria Clara da Cunha Salomão Barroso 
Instituição a que Pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  
Telefone para contato: (21) 991928931; (24) 98827-5570 
Nome do voluntário: _____________________________ Idade: _____ anos R.G._______________  
 
O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “O uso do brinquedo 
terapêutico pelos acadêmicos de enfermagem no cuidado à criança hospitalizada”, de responsabilidade 
da pesquisadora Profª Drª. Liliane Faria da Silva. Os objetivos da pesquisa são: 1) Identificar o uso do 
brinquedo terapêutico no cuidado à criança hospitalizada pelos acadêmicos de enfermagem durante a 
graduação. 2) Discutir as implicações do uso do brinquedo terapêutico, no cuidado à criança  
hospitalizada, na trajetória do acadêmico de enfermagem. Serão realizadas entrevistas 
semiestruturadas. Todo o material gerado que será utilizado nesta pesquisa ficará arquivado sob a 
guarda do pesquisador por 5 (cinco) anos, em sua própria residência, em uma pasta de arquivo pessoal 
destinada para essa finalidade e após esse período todo material será destruído. Sua participação é 
voluntária e a qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de 
participar e retirar seu consentimento, até a conclusão da pesquisa, prevista para dezembro de 2016. 
Sua recusa não trará nenhum prejuízo na sua relação com o pesquisador ou com a instituição que esta 
vinculado. Você não terá nenhum custo ou qualquer ganho financeiro. Esta pesquisa pode oferecer 
riscos relacionados ao desenvolvimento da entrevista, pois o assunto causar desconforto aos 
participantes, caso se sinta incomodado com o tema, nos avise e não faremos ou iremos interromper a 
entrevista. Quanto aos benefícios, esta pesquisa visa contribuir para reflexão acerca da importância da 
utilização do brinquedo terapêutico pelos acadêmicos de enfermagem, reconhecendo os benefícios do 
mesmo, com o propósito de utilizá-lo de maneira a potencializar seu efeito. Caso necessite, poderão ser 
marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca da pesquisa. Poderá 
entrar em contato com as pesquisadoras para esclarecimentos pelos telefones (21) 991928931; (24) 
98827-5570. Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para 
obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: e-
mail: etica@vm.uff.br; tel/fax: (21) 26299189. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em 
trabalhos e/ou revistas científicas. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações 
relacionadas a você, para tanto codinomes de personagens para identificarmos os participantes da 
pesquisa. Este documento será elaborado em duas vias, uma para você e a outra será arquivada pelo 
pesquisador.  
Eu,_________________________________________________, RG nº _________________ declaro 
ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

               

                                                                Niterói, _____  de  ____________  de  _______  

 

____________________________________         _________________________________________ 
                Participante da pesquisa                                    Maria Clara da Cunha Salomão Barroso 

               (Responsável por obter o consentimento) 
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8 ANEXOS 
 
 
8.1 ANEXO 1 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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