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RESUMO 
 

 
As leucemias e os linfomas estão entre as doenças onco-hematológicas que mais acometem as 
crianças. O tratamento dessas patologias requer longos períodos de internação. A 
hospitalização é um fator impactante e estressante na vida da criança, gerando mudanças 
comportamentais e emocionais. Além disso, requer que ele se adapte a um novo ambiente e 
rotinas. A enfermagem é a categoria profissional que passa a maior parte do tempo com a 
criança, sendo assim é necessário que sejam criadas estratégias que minimizem os prejuízos 
gerados pela hospitalização. A equipe de enfermagem pode adotar o lúdico como parte de sua 
assistência. O lúdico possui uma definição abrangente não se limitando apenas a recursos 
materiais como o brinquedo. Ele possui um valor terapêutico e aumenta o vínculo entre 
profissional e criança. Neste sentido, este estudo tem como objetivos: 1) Identificar se a 
equipe de enfermagem utiliza o lúdico durante sua assistência à criança com doença onco- 
hematológica hospitalizada; 2) Descrever as facilidades, benefícios e dificuldades apontados 
pela equipe de enfermagem na utilização do lúdico durante a assistência à criança com doença 
onco- hematológica hospitalizada. Foi realizado estudo descritivo, com abordagem 
qualitativa. O cenário foi um setor de internação pediátrica de um Hospital da cidade do Rio 
de Janeiro. Os sujeitos da pesquisa foram 11 profissionais de enfermagem, enfermeiros e 
técnicos, que atuam no cuidado direto à criança hospitalizada. A coleta de dados foi realizada 
em duas etapas, sendo a primeira uma observação não participante seguida de entrevista semi-
estruturada. Foram respeitados os aspectos éticos contidos na Resolução 196/96, do Conselho 
Nacional de Saúde, que define as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 
envolvendo seres humanos. As falas dos sujeitos foram transcritas na íntegra e após 
analisados através da análise temática emergiram as seguintes unidades temáticas: definindo o 
lúdico; o uso do lúdico durante a assistência à criança com doença onco-hematológica; os 
benefícios e as facilidades do uso do lúdico; as dificuldades do uso do lúdico. Emergiram 
ainda as subunidades: momentos de utilização do lúdico; formas de utilização do lúdico. 
Conclui-se que o lúdico é um potente instrumento redutor dos estresses gerados pela 
hospitalização e também um recurso facilitador e gerador de vínculo entre criança e seu 
cuidador. A equipe de enfermagem deve utilizar este recurso como parte do cuidado, 
objetivando prestar uma assistência mais humanizada à criança. Este estudo contribui para 
ampliar a reflexão e discussão acerca do uso do lúdico dentro do ambiente hospitalar e ainda 
ratificar a importância da abordagem da temática nas escolas de enfermagem, objetivando 
formar profissionais qualificados para cuidar de crianças hospitalizadas.   
 
Descritores: Jogos e Brinquedos, Criança Hospitalizada, Enfermagem Pediátrica, Neoplasias. 
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ABSTRACT 
 
 

The leukemias and lymphomas are the onco-hematological diseases that most affect children. 
The treatment of these pathologies requires prolonged hospitalization. Hospitalization is 
stressful and a factor in a child's life, causing emotional and behavioral changes. Furthermore, 
it requires adapting to a new environment and routines. Nursing is a professional category that 
spends most time with the child, so they must create strategies to minimize the loss caused by 
hospitalization. The nursing staff can take the play as part of their assistance. The playful has 
a broad definition not limited to material resources like toys. It has a therapeutic value and 
increases the bond between professional and child. Thus, this study aims to: 1) Identify the 
nursing team uses the playful during their care to children with onco-hematological disease 
hospitalized, 2) Describe the features, benefits and difficulties raised by the nursing staff in 
the use of recreational during the care of children with onco-hematological disease 
hospitalized. Descriptive study was conducted with a qualitative approach. The scenario was a 
sector at Pediatric sector in a Hospital in Rio de Janeiro. The subjects were 11 nursing 
professionals, nurses and technicians who work in direct cares with hospitalized children. 
Data collection was conducted in two stages, the first one non-participant observation 
followed by semi-structured interview. We have respected the ethical aspects contained in 
Resolution 196/96, the National Health Council, which sets the guidelines and rules for 
research involving humans. The participants' speech were transcribed and analyzed through 
the following thematic analysis emerged the following thematic units: the playful setting, the 
use of playful during cares of children with onco-hematological disease, the benefits and use 
of recreational facilities; the difficulties of using the play. Subunits have emerged: the use of 
leisure time; ways to use the play. We conclude that the play is a powerful tool for reducing 
stress generated by the hospital and also a resource facilitator and generator bond between 
child and caregiver. The nursing staff should use this resource as part of care, aiming to 
provide a more humanized assistance to the child. This study contributes to enlarge the debate 
and discussion about the use of play within the hospital environment and also confirm the 
importance of discussing the issue in nursing schools, aiming to prepare qualified 
professionals to care for hospitalized children. 
 
 
Keywords: Play and playthings; Pediatric Nursing; Child Hospitalized; Neoplasms.
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1._INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. Aproximação com a temática do estudo 
 
 

Meu interesse pela realização deste estudo se deu não apenas por motivos inerentes a 

minha prática enquanto acadêmica de enfermagem, mas também por motivação pessoal, que 

me fez vislumbrar a possibilidade da utilização do lúdico pela equipe de enfermagem em um 

setor de onco- hematologia pediátrica.  

 Primeiramente, o interesse por essa temática surgiu a partir de uma experiência 

pessoal. No meado do ano de 2006, minha família foi impactada ao receber a notícia que 

minha prima de oito anos de idade estava com Leucemia Mielóide Aguda (LMA). A partir de 

então foi iniciado o tratamento quimioterápico e nesta ocasião, pude acompanhá-la em alguns 

momentos e perceber o impacto de sua hospitalização, sua evolução e a atuação da equipe de 

enfermagem durante os cuidados. 

 Recordo-me certa vez, em que ela relatava não estar se alimentando bem, pois não 

sentia “vontade de comer”. Sabendo que uma boa alimentação é essencial para melhora do 

paciente, decidi usar uma abordagem diferente na próxima vez que fosse visitá-la. Assim que 

escolhi o dia em que iria fazer minha grande surpresa, comprei chapéu, nariz de palhaço, 

estetoscópio e um jaleco. De posse de toda essa “fantasia” pronta, fui até o hospital e 

conversei com a equipe, pedi para que nesse dia eu mesma fosse entregar o almoço a ela, e 

assim fiz.  

No primeiro momento, quando entrei com a bandeja de comida na mão, ela não me 

reconheceu, mas logo depois já sabia quem eu era e entrou na brincadeira. Por algum tempo, 

fiz várias palhaçadas com ela e sempre explicava o quanto à alimentação é importante para a 

nossa vida. Depois, ela foi se alimentando aos poucos e ao término de sua refeição brincamos 

mais um pouco até o momento de eu ir embora. Após ela ter feito sua refeição, sua mãe 

relatou-me que aquela foi sua melhor refeição desde o momento que ela havia sido internada.  

Assim que voltei para casa, recebi uma mensagem de texto pelo celular, onde minha 

prima me dissera que tinha comido todo seu jantar. Além de ter ficado muito feliz com a 
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resposta positiva da minha surpresa, percebi que a utilização de uma abordagem lúdica pode 

trazer benefícios para criança hospitalizada e melhorar sua qualidade de vida. 

 Neste mesmo ano, mesmo tendo amadurecido acerca da possibilidade de utilização do 

lúdico, não foi um ano muito feliz para mim e minha família. A LMA havia evoluído muito 

rápido e a quimioterapia não estava mais sendo suficiente para combater as células 

neoplásicas. Então, no começo de setembro, minha prima foi a óbito. Apesar de a morte ser 

um fator impactante, ela pode também fazer com que o indivíduo reflita sobre a vida, o seu 

próximo e também amadurecer ideais em relação ao cuidado com o indivíduo hospitalizado, 

principalmente quando este é criança. Foi o que aconteceu comigo. 

 Além do interesse pessoal relatado, pude refletir enquanto acadêmica de enfermagem 

acerca dos cuidados com crianças hospitalizadas, e quanto a possibilidade de utilização pela 

equipe de enfermagem de alguma abordagem diferente para lidar com esse público.  

Em 2011, durante o Ensino Teórico Prático (ETP) da disciplina de Enfermagem na 

Saúde da Criança e do Adolescente II, ratifiquei a ideia de pesquisar sobre a utilização do 

lúdico pela equipe de enfermagem, pois durante o ETP, percebi que a equipe apenas procedia 

aos cuidados básicos com a criança, e não utilizava nenhuma abordagem lúdica enquanto 

realizava os procedimentos. Percebi também o quanto algumas crianças ficavam 

extremamente irritadas, durante a realização dos procedimentos e cuidados. 

 Antes da realização de qualquer procedimento, é necessário que o profissional ganhe a 

confiança do cliente, isto é, deve haver uma empatia entre ambos para assim realizar uma 

melhor assistência. Com a criança é ainda mais difícil, pois ela não tem, na maioria das vezes, 

maturidade para entender que naquele momento, é necessário se realizar aquele procedimento 

ou cuidado. Sendo assim, a equipe de enfermagem deve criar estratégias que minimizem esse 

estresse da criança e assim conseguirem prestar um cuidado com qualidade.  

 

1.2. Contextualizando a problemática do estudo 

 
 

 Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2008), o câncer infantil, ainda 

permanece com a maioria de suas causas desconhecidas, o que difere dos tumores em adultos, 

que atualmente têm um número bastante expressivo de fatores de risco relacionados. Mesmo 

sendo considerado raro, na maioria das populações representa de 0,5% a 3% de todas as 

neoplasias. Aproximadamente, 70% das crianças acometidas pelo câncer sobrevivem quando 

tratadas em centros especializados por uma equipe interdisciplinar, e muitas são consideradas 
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curadas. Isso se deve ao grande avanço na tecnologia dos tratamentos radioterápicos, 

cirúrgicos e poliquimioterápicos. 

Dentre os vários tipos de câncer infantil, observa-se que há uma predominância dos 

casos de leucemia, chegando a 45% de todos os tumores pediátricos, seguido de linfomas, 

com 25% dos casos. Em relação aos tumores considerados sólidos, os tumores do Sistema 

Nervoso Central (SNC) são mais incidentes, podendo atingir a taxa de 22% de todas as 

neoplasias da infância (INCA, 2008). Por serem as doenças onco-hematológicas as mais 

prevalentes na infância, neste estudo abordarei somente as leucemias e linfomas. 

 Em pediatria, examinar uma criança é tarefa difícil, que requer habilidade, técnica e 

sensibilidade por parte do examinador. Além disso, ter que lidar com uma criança irritada e 

estressada pela hospitalização, e pela própria patologia requer do profissional de enfermagem 

muita calma e paciência.  

No contexto do cuidado à criança em processo de adoecimento, o profissional lida não 

apenas com a criança, mas também com a ansiedade dos pais, que estão sempre em busca de 

respostas sobre o quadro clínico e evolução de seu filho. Sendo assim, cabe ao enfermeiro, 

juntamente com sua equipe, serem compreensivos e pacientes com a criança e família, 

utilizando sempre uma linguagem acessível e acolhedora. 

 Para ser enfermeiro em oncologia pediátrica é necessário que este profissional entenda 

a importância de fazer um atendimento humanizado, onde a técnica seja mais um instrumento 

de cuidar e não seu foco principal (SILVA, et al, 2005). Neste sentido, ao cuidar da criança é 

necessário que a equipe de enfermagem utilize uma abordagem holística e humana, 

visualizando a criança como um indivíduo que necessita de cuidados inerentes não apenas ao 

seu estado patológico, mas também psicológico e social.  

 A hospitalização gera mudanças no cotidiano da criança, exigindo o estabelecimento 

de novas relações com o outro e consigo mesma, além de constantes adaptações, podendo 

torná-las inseguras e ansiosas. Para minimizarem esses sentimentos, elas buscam ajuda em 

quem confiam, no caso em seus familiares, porém, nem sempre esses conseguem ajudá-las, 

pois também se sentem ameaçados e desprotegidos em um ambiente estranho (PEDRO, et al, 

2007).  

A enfermagem tem um papel importante na redução do impacto da hospitalização 

infantil, pois é a categoria profissional que passa a maior parte do tempo com a criança 

hospitalizada. Neste sentido, ela pode utilizar uma abordagem diferenciada, implantando o 

lúdico dentro de sua unidade, como uma forma de cuidado e contribuição para melhora do 

quadro da criança. 
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A utilização de recursos lúdicos no contexto hospitalar têm-se mostrado um 
catalisador no processo de recuperar a capacidade de adaptação da criança, diante de 
transformações que ocorrem a partir de sua admissão na instituição. Serve como 
fator de proteção, aumentando assim a resiliência da criança. O brincar é efetivo na 
redução da tensão, raiva, frustração, conflito e ansiedade (CARVALHO; BEGNIS1, 
2006 apud SOARES, 2003). 
 

  Com base no exposto acima, vimos o que lúdico traz benefícios para a criança durante 

o momento de hospitalização, pois transforma o ambiente hospitalar em um lugar mais 

prazeroso, permitindo que a criança se adapte melhor e também que a equipe preste sua 

assistência de uma forma mais qualificada.  

  

1.3. Justificativa 
 
 
A doença e a hospitalização constituem as primeiras crises que com as quais a criança, 

que vivencia um processo de adoecimento, pode se deparar. Durante os primeiros anos de 

vida, elas são bastante vulneráveis a essas crises, por possuírem um número limitado de 

mecanismos de enfrentamento para lidar com fatores estressantes (HOCKENBERRY, 2011).  

O modo de reação da criança diante da hospitalização depende de sua idade, da 

preparação, das experiências anteriores com outras doenças; do apoio da família, da equipe 

médica e de enfermagem e também das suas condições emocionais (THOMPSON; 

ASHWILL, 1996).  

Durante o período em que a criança se encontra internada, ocorrem mudanças que 

fazem com que ela se readapte ao ambiente e também a sua “nova” rotina. Isso se torna 

estressante para criança, pois ela ainda não possui maturidade para enfrentar essa situação, o 

que difere do adulto. Para Silva, Cabral, Christoffel (2010) além da questão da hospitalização, 

o próprio câncer é um fator impactante na vida da criança, tanto pelo curso da doença, quanto 

pelo tipo de tratamento implementado, que se caracteriza por ser longo e limitante para 

algumas atividades, como por exemplo, a atividade de brincadeira.  

O diagnóstico de câncer quase sempre é acompanhado de sentimentos como: raiva, 

medo, angústia, impotência, desamparo, tristeza, desespero e principalmente medo da morte 

(SALCI; MARCON, 2010). O adoecimento por câncer de uma criança afeta toda sua família, 

tendo um potencial interferir na organização e estrutura da mesma (COSTA; LIMA, 2002).  

                                                 
1 CARVALHO, A.M; BEGNIS, J.G. Brincar em unidades de atendimento pediátrico: aplicações e perspectivas.  
Psicologia em estudo, Maringá, vol. 11, p. 109-117, jan/ abr. 2006. 
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Durante o período de hospitalização, a criança convive a maior parte do seu tempo 

com os profissionais de saúde, sendo que, a equipe de enfermagem é que está em maior 

contato com essa criança. É necessário que a equipe de enfermagem não esteja preparada 

apenas para proceder aos cuidados básicos, mas também, apoiar a criança, minimizando o 

impacto da hospitalização e também, os desconfortos que a patologia e o tratamento venham a 

gerar. 

A equipe de enfermagem precisa apoiar a criança no desenvolvimento de 

comportamentos de enfretamento eficazes. É necessário que se ensine a criança estratégias 

que podem reduzir o estresse e promover o enfrentamento, como relaxamento, imagem, 

distração, brincadeiras e fala pra si própria positiva (BOWDEN; REENBERG, 2005).  

Algumas atividades podem ser adotadas, sendo medidas simples e que podem ser 

feitas pela própria equipe de enfermagem. Dentre várias que poderia citar, destaco algumas 

que considero importantes: utilização de jalecos de cores alegres e suaves e com bordados de 

motivo infantil; uso de fantoches com o objetivo de preparar a criança para os procedimentos; 

criar estórias contextualizando a doença da criança com o objetivo de fazê-la entender melhor 

sobre seu quadro de saúde; utilizar recursos como músicas infantis durante o decorrer da 

assistência; na hora das refeições, explicar a criança que uma boa alimentação ajuda na sua 

recuperação; utilizar artigos de fantasia como nariz de palhaço, chapéus engraçados, gravatas 

coloridas, asas de borboleta; entre outros para deixar o ambiente mais descontraído e menos 

estressante para a criança. 

Melo (2003), em seu estudo sobre o brincar para a criança com câncer destacou que 

tarefa de brincar não é de ninguém especificamente, pois os profissionais de saúde que visam 

sua recuperação não vêem esta atividade como algo que lhes compete e, dessa forma, o 

brincar e seus benefícios são pouco ou nada explorados, uma vez que o modelo biomédico 

vigente privilegia a doença, encarando a criança apenas como um corpo que adoece. Reforço 

assim a necessidade de se aprofundar os estudos sobre a temática, para que ocorra maior 

aproximação dos profissionais com essa possibilidade de abordagem à criança. 

A partir do que foi apresentando, justifica-se a realização dessa pesquisa como uma 

possibilidade de maior aproximação da temática, pois o uso do lúdico pela equipe de 

enfermagem na assistência da criança com doença onco- hematológica hospitalizada é um 

tipo cuidado que auxilia tanto para que se preste uma melhor assistência de enfermagem, 

quanto para melhorar a qualidade de vida do paciente e ajudá-lo a enfrentar melhor o processo 

de adoecimento.  
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1.4. Objeto 

 
 

  A utilização do lúdico pela equipe de enfermagem durante a assistência à criança com 

doença onco-hematológica hospitalizada. 

 

1.5.Questões Norteadoras 

 
 

  A equipe de enfermagem utiliza o lúdico durante sua assistência à criança com doença 

onco- hematológica hospitalizada?  

  Quais são as facilidades e benefícios apontados pela equipe de enfermagem na 

utilização do lúdico durante a assistência à criança com doença onco- hematológica 

hospitalizada?   

  Quais são as dificuldades apontadas pela equipe de enfermagem na utilização do 

lúdico durante a assistência de enfermagem a criança com doença onco- hematológica 

hospitalizada? 

 

1.6.Objetivos 

  
 
  Identificar se a equipe de enfermagem utiliza o lúdico durante sua assistência à criança 

com doença onco- hematológica hospitalizada. 

  Descrever as facilidades, benefícios e dificuldades apontados pela equipe de 

enfermagem na utilização do lúdico durante a assistência à criança com doença onco- 

hematológica hospitalizada. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1. Leucemias 
 
 

Entre as doenças onco-hematológicas abordarei inicialmente as leucemias e 

posteriormente os linfomas, por serem essas patologias as que acometem as crianças. 

  Robbins, et al, (1991), caracterizam as leucemias como neoplasias das células 

primordiais hematopoiéticas, caracterizadas por substituição difusa da medula óssea por 

células neoplásicas. Na maioria dos casos, as células extravasam do sangue, onde podem ser 

encontradas em grande número. Essas células também podem infiltrar o fígado, o baço, os 

linfonodos e outros tecidos do corpo. Mesmo que o número excessivo de células anormais no 

sangue periférico seja a manifestação mais evidente da leucemia, é preciso atentar que as 

leucemias são distúrbios básicos da medula óssea.  

 

Caracteriza-se pela proliferação desregulada de células hematopoiéticas primordiais 
levando à substituição do tecido medular normal. É responsável pelo aumento dos 
leucócitos observados na circulação periférica, com a presença de leucócitos 
imaturos ou células blásticas. Essas células podem se estender a outros locais como 
baço, fígado, gânglios e outros órgãos não hematopoiéticos como SNC, testículos, 
pele e trato gastrointestinal (BEVILACQUA, et al, 1998 p. 501). 

 

 As leucemias podem ser subdivididas em agudas e crônicas. As leucemias agudas são 

caracterizadas pela produção de células blastos imaturas, resultando da rápida substituição dos 

elementos hematopoiéticos normais. Se não forem tratadas precocemente, as leucemias 

agudas são rapidamente fatais por causa da neutropenia que resulta em infecção e da 

trombocitopenia que causa hemorragia. As leucemias crônicas, se não forem tratadas, são 

doenças mais insidiosas (SHIFFMAN, 2004). 

 Tradicionalmente, as leucemias são classificadas de acordo com o tipo celular 

acometido e o estado de maturidade das células leucêmicas. Portanto, as leucemias agudas 

caracterizam-se por células bastante imaturas e por uma evolução rapidamente fatal dos 

pacientes que não são tratados. Já as leucemias crônicas estão associadas, pelo menos no 

início, a leucócitos bem diferenciados (maduros) e evolução relativamente indolente. São 
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conhecidas duas variantes principais das leucemias crônicas e agudas: linfocíticas e 

mielocíticas (ROBBINS, et al, 1991). 

A Leucemia Mielóide Aguda (LMA) e a Leucemia Linfóide Aguda (LLA) 

correspondem às leucemias agudas. Ambas são caracterizadas pela proliferação clonal e 

maligna de precursores blastos imaturos que perderam o potencial de diferenciação. As 

manifestações derivam da capacidade dos blastos leucêmicos de substituir os elementos 

normais da medula óssea, causando pancitopenia e infiltração de outros tecidos, como 

gengivas e as meninges (SHIFFMAN, 2004). 

Quanto às leucemias crônicas, temos a Leucemia Mielóide Crônica (LMC) e 

Leucemia Linfóide Crônica (LLC), sendo caracterizadas pela proliferação de células maduras 

encontradas em grande quantidade na medula óssea. Este tipo de leucemia se instala de forma 

lenta, insidiosa e progressiva, com manifestações geralmente relacionadas a monocitopenias 

(BOGLIOLO, 2006). 

A leucemia é o tipo de neoplasia mais comum na criança, correspondendo a cerca de 

30% de todas as doenças malignas em pacientes com menos de 14 anos de idade. A LMA 

corresponde a 20% das leucemias agudas em crianças. Progressos limitados têm ocorrido na 

cura da LMA nas últimas décadas, em contraste com a forma linfoblástica (VIANA, et al., 

2003). 

Quanto ao tratamento das leucemias, podem ser empregados a quimioterapia 

antineoplásica e o transplante de medula óssea (TMO). A quimioterapia antineoplásica 

consiste no emprego de substâncias químicas isoladas ou combinadas tendo como objetivo 

tratar as neoplasias malignas. Este tipo de tratamento é indicado nos casos de doenças do 

sistema hematopoiético e tumores sólidos, podendo apresentar ou não metástases regionais ou 

à distância (INCA, 2008). 

Os quimioterápicos antineoplásicos atuam de forma não específica, lesando tanto 

células malignas quanto benignas. Esse tipo de fármaco interfere também em outras funções 

bioquímicas celulares vitais, pois atuam indistintamente no tumor e tecidos normais de 

proliferação rápida, obrigando a interrupção periódica do tratamento para que o paciente se 

recupere (INCA, 2008).   

O TMO ou transplante de células-tronco do sangue periférico (PBSCT) é empregado 

quando se encontra um doador compatível, então, o paciente inicia um regime quimioterápico 

ainda mais agressivo, muitas vezes combinado com a radioterapia, tendo o objetivo de 

destruir a função hematopoiética do paciente. Posteriormente, o paciente é “salvo” com a 
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infusão das células-tronco do doador para reiniciar a produção das células sanguíneas (INCA, 

2008). 

Para que o haja o sucesso no TMO, é necessário que paciente e família entendam os 

fatores que ajudarão ou agravarão o estado do paciente. Cabe a enfermagem orientar o 

paciente e sua família, garantindo assim a qualidade dos cuidados e reforçando a continuidade 

da assistência em níveis ambulatorial e domiciliar, dimuindo os riscos de possíveis 

reinternações. 

 Vale ressaltar que a orientação do paciente e família deve acontecer de maneira 

formal, e que sejam ressaltados tópicos importantes, tais como: orientações sobre as 

medicações orais (dose, frequência, nome) e esclarecimento sobre possíveis efeitos colaterais; 

como proceder caso ocorra febre; cuidados com o cateter venoso central; higiene corporal do 

paciente e ambiente; importância de se alimentar adequadamente; estimular atividades físicas 

e convívio social, ressaltando que deve ser evitado o contato com pessoas que sejam 

portadoras de doenças infectocontagiosas e aglomerações.  

 

2.1.1. Leucemia Mielóide Aguda (LMA)  

 
 
 A LMA corresponde a um grupo de doenças caracterizadas pela proliferação de 

blastos malignos derivados de precursores do compartimento mielóide. Os blastos malignos 

incluem mieloblastos, promieloblatos, monoblastos, eritroblastos e megacarioblastos. Todas 

essas células são provenientes de uma célula-tronco mielóide comum e em circunstâncias 

normais se replicam em um processo auto-renovável e se diferenciam em componentes 

celulares maduros funcionais do sangue: eritrócitos, neutrófilo, monócitos e plaquetas 

(SHIFFMAN, 2004). 

 

As leucemias mieloblásticas agudas afetam basicamente adultos com 15 a 39 anos 
de idade. Representam apenas 20% das leucemias agudas na infância. LMA é 
extraordinariamente heterogênea, refletindo as complexidades da diferenciação das 
células mielóides (ROBBINS, et al, 1991 p. 594). 

 
 A maioria dos casos de LMA tem sua causa desconhecida, mas vários agentes 

etiológicos foram identificados. A radiação é um leucogêmico fraco, mas significativo. Certos 

agentes quimioterápicos, como alquilantes e inibidores da topoisomerase II são leucogêmicos, 

assim como solventes como o benzeno. A LMA pode também pode surgir de doenças 
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hematológicas prévias, como policitemia vera, metaplasia mielóide, hemoglobinúria 

paroxística noturna e mielodisplasia (SHIFFMAN, 2004). 

 As LMA têm início clínico abrupto e evolução rápida para óbito se não tratada 

precocemente. Os sinais e sintomas decorrem de insuficiência medular por substituição dos 

elementos hemopoiéticos normais por blastos neoplásicos: anemias, infecções devido a 

leucopenia e hemorragias devido a plaquetopenia. Em alguns casos, as LMA são procedidas 

pela síndrome mielodisplásica (SMD) ou pela leucemia mielóide crônica (LMC), sendo que 

nesses casos, a evolução de um quadro clínico crônico é chamado de crise blástica mielóide 

(BOGLIOLO, 2006). 

 A palavra mielóide é algumas vezes utilizada para designar somente a linhagem 

neutrofílica, esse grupo de leucemias foi, no passado, chamado de leucemias agudas não- 

linfocíticas, mas atualmente é utilizado o termo leucemia mielóide aguda. O grupo de trabalho 

Franco- Americano- Britânico (FAB) propôs uma classificação de leucemia mielóide aguda. 

Foram divididas em M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 e M7. A LMA M0 pode ser determinada 

como sendo de origem mielóide pelos marcadores de superfície celular como o marcador 

mielóide CD33, mas os blastos dessa doença não produzem enzima mielóides. As LMAs M1, 

M2 e M3 representam estágio de diferenciação dos mieloblastos, têm graus de crescentes de 

granulação primária, com o M3 representando leucemia promielocítica aguda. As LMAs M4 

e M5 são leucemias monobláticas com e sem elementos mielóides respectivamente. Já a LMA 

M6 é eritroleucemia e o M7 representa leucemia megacarioblástica (SCHIFFMAN, 2004). 

 As complicações da LMA incluem o sangramento e as infecções, sendo estas as 

principais causas de morte. O risco de sangramento deve-se a contagem diminuída de 

trombócitos circulante (trombocitopenia), resultando em equimoses (contusões) e petéquias 

(pontos hemorrágicos avermelhados). As hemorragias importantes também podem 

desenvolver-se quando a contagem de plaquetas cai abaixo de 10.000/mm3, sendo que os 

locais mais acometidos são: gastrointestinais, pulmonares e intracranianos. A deficiência de 

granulócitos maduros e normais leva o paciente a um quadro denominado neutropenia, 

levando a esse paciente ficar vulnerável a ser acometido por infecções inoportunas, sejam elas 

causados por vírus, fungos ou bactérias (SMELTZER; BARE, 2005). 

 O tratamento para LMA tem como objetivo alcançar a remissão completa, na qual há 

evidência detectável de leucemia residual restante na medula óssea, sendo que esse tratamento 

é realizado em ciclos. São feitas tentativas de atingir a remissão por meio da administração de 

progressiva de quimioterapia, chamado de terapia de indução, o que, em geral, requer 

hospitalização por várias semanas. Normalmente, a terapia envolve altas doses de Citrabina 
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(Cytosar, Ara-C) e Daunorrubicina (DaunoXome) ou Mitoxantrona (Novantrone) e Etoposida 

(VP-6, VePesid) é adicionada ao regime. A escolha dos quimioterápicos depende do estado 

físico de paciente e história de tratamento antineoplásico prévio (SMELTZER; BARE, 2005). 

 A quimioterapia causa destruição maciça das células, onde resulta na liberação de 

eletrólitos e líquidos dentro e fora da célula na circulação sistêmica. É observado um aumento 

nos níveis de ácido úrico, potássio e fosfato, tornando o paciente vulnerável à formação de 

cálculo renal e à cólica renal, podendo progredir para insuficiência renal aguda. Podem surgir 

problemas gastrointestinais como anorexia, diarréia, vômito. Além disso, a alopecia, que é a 

queda do cabelo (SMELTZER; BARE, 2005). 

 

2.1.2. Leucemia Linfóide Aguda (LLA) 

 
 

 A leucemia linfoblástica aguda é basicamente uma doença de criança e adultos 
jovens. Cerca de 1.800 novos casos são diagnosticados a cada ano nos Estados 
Unidos em indivíduos com menos de 15 anos de idade e isso representa 80% das 
leucemias agudas na infância.  LLA também ocorre em adultos, com freqüência 
muito menor. A LLA infantil tem incidência máxima por volta dos quatro anos de 
idade e é duas vezes mais comum em pessoas brancas do que em pessoas não- 
brancas, sendo pouco mais freqüente em meninos do que em meninas (ROBBINS, et 
al, 1991, pg. 594). 
  

A LLA é uma neoplasia caracterizada pelo acúmulo de células linfóides imaturas na 

medula óssea, sendo os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes resultantes de graus 

variáveis de anemia, neutropenia, trombocitopenia e infiltração dos tecidos por células 

leucêmicas (LEITE, et a., 2007 apud KEBRIAEI; ANASTASI; LARSON, 2003) 

 Pode ser do tipo pré- célula B ou T. Em cada caso são produzidos linfoblastos 

imaturos que não se diferenciam em progênie linfóide madura. Anomalias cromossômicas 

também foram associadas à LLA. A mais importante e a translocação t (9;22) conhecida como 

cromossoma Filadélfia (SCHIFFMAN, 2004). 

 Pode ser dividida segundo critérios imunológicos e morfológicos. Os subtipos 

morfológicos denominamos L1, L2 e L3 foram definidos na classificação segundo a FAB. Em 

aproximadamente 85% das crianças com LLA os linfoblastos são predominantemente do 

subtipo L1 e menos de 15 % apresentam morfologia L2, um subtipo mais comum em adultos.  

Já o subtipo L3 de LLA, geralmente equivale as manifestações leucêmicas do linfoma de 

Burkitt e representa cerca de 1 a 2% dos casos de leucemia linfoblástica nas crianças 

(ROBBINS,  et al,1991). 
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 A maioria dos casos referidos como LLA de célula, morfologicamente na variante L3, 

é composta por células que estão no final da fase de diferenciação de célula B, expressando 

imunoglobulina de superfície e CD20, atualmente classificados como linfoma não- Hodigkin 

de pequenas células não clivadas (linfoma de Burkitt) (SHIFFMAN, 2004). 

 
Os linfócitos imaturos proliferam na medula e tumultuam o desenvolvimento das 
células mielóides normais. Em conseqüência disso, a hematopoiese normal é inibida, 
resultando em quantidades reduzidas de leucócitos, eritrócitos e plaquetas. A 
contagem de leucócitos podem ser baixas ou altas, mas sempre existe uma elevação 
proporcional de células imaturas. As manifestações da infiltração de células 
leucêmicas em outros órgão são mais comuns com a LLA do que com outras formas 
de leucemia e  incluem dor consequentemente a um fígado ou baço aumentado, dor 
óssea, cefaléia e vômitos (por causa do envolvimento meníngeo) (SMELTZER; 
BARE, 2005 p. 953). 
 

 Quanto ao tratamento da LLA, os protocolos de tratamento tendem a ser complexos, 

usando uma ampla variedade de quimioterápicos. Eles incluem uma fase manutenção, quando 

doses menores de medicamento são administradas por até 3 anos. Apesar da complexidade do 

tratamento, ele pode ser feito na própria residência do paciente, a não ser que surjam 

complicações graves. Além da quimioterapia, o transplante de medula óssea pode ser feito em 

alguns casos, proporcionando uma possibilidade de remissão prolongada ou, até mesmo, de 

cura, quando a doença reincide depois da terapia (SMELTZER; BARE, 2005). 

 

2.1.3. Leucemia Mielóide Crônica (LMC) 

 
 
 Caracteriza-se pela proliferação predominante de células da série granulocítica, 

acompanhada ou não de proliferação de elementos da série megacariocítica. Acomete 

principalmente indivíduos acima de 20 anos e é raro na infância, tendo seu pico entre 40 e 60 

anos de idade (BOGLIOLO, 2006). 

 A leucemia mielóide crônica (LMC) origina-se de uma mutação na célula tronco 

mielóide. As células normais ainda continuam a ser produzidas, mas há uma preferência por 

formas imaturas. Portanto, existe um amplo espectro de tipos celulares dentro do sangue, 

desde formas bláticas até neutrófilos maduros (SMELTZER; BARE, 2005). 

 O quadro clínico na LMC pode ser variável. Muitos pacientes são assintomáticos, e a 

leucocitose é detectada por um hemograma completo feito por outro motivo. O paciente com 

contagem de leucócitos alta pode apresentar falta de ar ou estar ligeiramente confusos devido 

à perfusão capilar diminuída para os pulmões e cérebro consequente à leucoestase. Os 

pacientes podem apresentar baço aumentado e doloroso, podem também apresentar 
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hepatomegalia. Alguns pacientes apresentam sintomas insidiosos, como indisposição, 

anorexia, perda de peso. A linfadenopatia é rara. Existem três estágios na LMC: crônico, de 

transformação ou crise blática. Os pacientes apresentam mais sintomas a medida que a doença 

progride (SMELTZER; BARE, 2005). 

 

Após período de que podem durar anos, a LMC pode entrar em uma fase acelerada, 
quando o número de blastos na medula vai de 15% a 20%, ou em crise blástica, 
quando os blastos excedem 20%; crise blástica ocorre na maioria dos casos de LMC. 
Em pequena proporção das LMC, o quadro evolui para fibrose da medula óssea 
(mielofibrose secundária) e consequentemente insuficiência medular (BOGLIOLO, 
2006, p. 837). 
 
 

 Shiffman (2004) afirma que no início da doença, o paciente pode apresentar-se afebril 

e não parecer doente. O único sinal físico palpável é o baço, que é encontrado virtualmente 

em todos os pacientes quando o número de células no sangue periférico estiver muito 

aumentado. À medida que a doença progride mais, o paciente pode começar a perder peso por 

causa do hipermetabolismo secundário à produção aumentada de granulócitos. O baço cresce 

mais e o fígado aumenta. Os linfonodos periféricos não aumentam. 

 Para o tratamento da LMC é necessário que se verifique em que estágio a patologia se 

encontra. Na fase crônica, o resultado esperado é a correção da anormalidade cromossomial. 

Os quimioterápicos que têm sido empregados para essa finalidade são o interferon-alfa 

(Roferan-A) e a citosina, com frequência em combinação. A fase de transformação pode ser 

mais insidiosa, porém ela marca o processo de evolução para a forma aguda da leucemia 

(crise blástica). Nessa fase, o paciente pode queixar-se de dor, febre e perda de peso. Mesmo 

com a quimioterapia o baço pode continuar aumentado (SMELTZER; BARE, 2005). 

 Smeltzer e Bare (2005) ainda relatam que na fase mais aguda da LMC, isto é, a crise 

blástica, o tratamento pode assemelhar-se à terapia de indução para leucemia aguda, usando 

os mesmos medicamentos para LMA ou LLA. A LMC é uma patologia que pode ser curada 

com o transplante de medula óssea. Os pacientes que recebem esses transplantes, enquanto 

mantidos na fase crônica da doença, tendem a apresentar maior probabilidade de cura que 

aqueles que os recebem na fase aguda. 

 

2.1.4. Leucemia Linfóide Crônica (LLC) 

 
 

A leucemia linfóide crônica (LLC) caracteriza-se por proliferação e acúmulo dos 
linfócitos B imaturos mas com aspecto morfológico imaturo; é a mais comum das 
doenças linfoproliferativas crônicas. [...] A LLA tem origem na medula óssea e 
mais raramente em linfonodos, com gradual expansão para os demais órgãos 



 26 

hematopoiéticos.  Ocorre em adultos acima de 50 anos, principalmente em torno de 
60 anos, sendo mais freqüente em homens. Quando há comprometimento 
predominante dos linfonodos, sem preponderância do quadro leucêmico, prefere-se 
a denominação de linfoma linfocítico de pequenos linfócitos (BOGLIOLO, 2006 p. 
843). 
 

Cerca de 50% dos pacientes com LLC são assintomáticos ao contato inicial e 

apresentam linfocitose no sangue periférico, de forma isolada e sem causa determinada. 

Alguns sintomas constitucionais estão presentes em aproximadamente 15% dos pacientes, 

apresentando suor noturno, perda de peso e fadiga. Também podem ocorrer Ocorre anemia, 

astenia, dispnéia aos esforços e debilidade. Os achados físicos mais comuns são 

linfadenopatia, seguida de esplenomegalia e hepatomegalia (GONÇALVES, et al, 2009 apud 

YEE; O`BRIEN, 2006). 

 Os paciente portadores de LLC podem desenvolver os “sintoma B”, em que estão 

incluídas febre, sudorese intensa (principalmente a noite) e perda de peso não intencional. 

Esses pacientes apresentam defeito em seus sistemas imunes humorais e celulares, sendo 

assim é comum apresentar infecções (SMELTZER; BARE, 2005). A sobrevida dos 

paciente com LLA recentemente diagnosticada está entre 4 a 5 anos, mas a sobrevida varia 

amplamente, de poucos meses a acima de 10 a 15 anos. Determinantes importantes para o 

prognóstico são: a extensão da doença no momento do diagnóstico, isto é, em qual dos 

estágios o paciente se enquadra; e a velocidade na qual o clone maligno se expande 

(RAPAPORT, 1990). 

 Nos estágios iniciais a LLC pode não requerer tratamento, mas quando os sintomas 

são intensos (sudorese noturna intensa e linfadenopatia dolorosa) ou quando a doença 

progride para os estágios mais avançados (com resultante anemia e trombocitopenia), com 

frequência é adotada a quimioterapia com corticóides e clorambucil (Leukeran). Os outros 

agentes compreendem a ciclofosfamida, vincristina e doxorribucina (SMELTZER; BARE, 

2005). 

 

2.2. Linfomas 

 
 
 As neoplasias dos tecidos linfóides são chamadas genericamente de linfomas. Se 

caracterizam pela proliferação atípica e clonal de populações celulares que mantêm 

semelhanças morfológicas, imunológicas e funcionais com as células normais 

correspondentes. Compõem um vasto espectro de neoplasias, que variam desde as mais 

indolentes até algumas das mais agressivas; variam também quanto à origem, ou seja, quanto 
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aos linfomas primários dos linfonodos e os que se originam no tecido linfóide extranodal 

(BOGLIOLO, 2006). 

 Segundo Smeltzer e Bare (2005) os linfomas são neoplasias de células de origem 

linfóide. Em geral, esses tumores começam no baço, trato gastrointestinal, fígado ou medula 

óssea. Frequentemente são classificados de acordo com o grau de diferenciação celular e com 

a origem da célula predominante. Podem ser amplamente classificados em duas categorias: 

doença de Hodgkin e Linfoma não-Hodgkin (LNH). 

 

2.2.1. Doença de Hodgking  

 
 
 É uma patologia maligna de origem incerta com uma célula maligna, a célula Reed- 

Sternberg (RS), de origem incerta. Ela é uma das doenças malignas tratadas com maior 

sucesso. Foi uma das primeiras neoplasias a serem curadas com quimioterapia combinada, 

mesmo em estágio avançado (SCHIFFMAN, 2004). 

 Para Smeltzer e Bare (2005) a doença de Hodgking é uma malignidade relativamente 

rara que apresenta uma taxa de cura impressionante. É mais comum em homens do que em 

mulheres e apresenta dois picos de incidência: um no início dos 20 anos e outro depois dos 50 

anos de idade. Diferente dos outros linfomas, essa patologia é de origem unicêntrica por ela se 

iniciar em um único linfonodo. Ainda têm causa desconhecida, mas há suspeitas de etiologia 

viral. 

 
 É classificada habitualmente em cinco subgrupos com base nas análises patológicas 

que refletem a história natural da malignidade e sugerem o prognóstico. Por exemplo, quando 

os linfócitos predominam, com poucas células RS e envolvimento mínimo dos linfonodos, o 

prognóstico é mais favorável do que quando a contagem de linfócitos é baixa e os linfonodos 

são quase substituídos por células tumorais do tipo mais primitivo. A maioria dos pacientes 

apresenta os tipos atualmente designados de “esclerose nodular” ou “celularidade mista” 

(SMELTZER; BARE, 2005). 

 Usualmente, essa doença se apresenta nos linfonodos cervicais, supraclaviculares e do 

mediastino, progredindo face a face para as regiões linfáticas vizinhas. Posteriormente, ocorre 

disseminação com acometimento do fígado, medula óssea e outros locais extranodais. Os 

pacientes podem apresentar aumento dos linfonodos cervicais sem sintomas, com sintomas 

relativos à adenopatia mediatínica e, quando a doença está avançada, com sintomas de febre, 

sudorese noturna e perda de peso (SHIFFMAN, 2004). 
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 Todos os órgãos se tornam vulneráveis à invasão pela doença de Hodgking. Ocorre 

compressão dos órgãos pelo tumor, gerando tosse e derrame pulmonar, icterícia, dor 

abdominal e dor óssea. As infecções por herpes zoster podem ser comuns. Uma anemia 

branda é o achado hematológico mais importante. A contagem de plaquetas pode se encontrar 

normal, a menos que o tumor tenha invadido a medula óssea, suprimindo a hematopoise 

(SMELTZER; BARE, 2005). 

 A intenção geral do tratamento da doença de Hodgkin, independente do estágio da 

doença, é a cura. Tradicionalmente, o tratamento inicial era a laparotomia estagiadora seguida 

por radioterapia. Dados recentes mostram resultados melhorados e complicações diminuídas 

com uma série curta (2 a 4 meses) de quimioterapia seguida de radioterapia em determinados 

subgrupos da doença em estágio precoce. Os pacientes em estágio inicial e com bom 

prognóstico necessitam apensas receber radioterapia. A quimioterapia combinatória, por 

exemplo, com doxorrubicina, bleomicina, vimblastina e dacarbazina; referido como ABVD, é 

atualmente o tratamento padronizado para a doença mais avançada (SMELTZER; BARE, 

2005). 

 

2.2.2. Linfoma não- Hodgking (LNH) 

 
 
 Constituem um grupo heterogêneo de cânceres que se originam do crescimento 

neoplásico do tecido linfóide. Acredita-se que as células neoplásicas se originam de um único 

clone de linfócitos, podendo haver variação morfológica das células.  A disseminação dessas 

células linfóides malignas ocorre de forma imprevisível, e a doença verdadeiramente 

localizada é incomum. Os linfonodos a partir de vários lugares podem ser infiltrados, da 

mesma forma que podem estar infiltrados os locais fora do sistema linfático (tecido 

extranodal) (SMELTZER; BARE, 2005). 

 A etiologia da maioria dos LNH é ainda desconhecida. As células linfóides anormais 

podem circular no sangue periférico, sendo comum no LNH a disseminação por via 

hematogênica. Os padrões de disseminação são variáveis entre os diferentes tipos de linfomas 

e o estímulo proliferativo da doença é muito variável. Alguns são muitos indolentes e outros 

crescem com extrema rapidez (SHIFFMAN, 2004). 

 Rapaport (1990), diz que os linfomas podem ser divididos em linfomas de células 

pequenas, de células grandes ou uma mistura de células grandes e pequenas. Antes se 

considerava que as células grandes eram histiócitos e as células pequenas eram linfócitos; 
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hoje, sabe-se que virtualmente todas as células grandes são correspondentes neoplásicos de 

linfócitos transformados grandes. Para Bogliolo (2006), o LNH é dividido em dois grupos 

principais de células B e os de células T, cada um deles subdividido em linfomas de células 

primordiais ou precursoras e de células periféricas ou maduras.  

 Os sintomas do LNH podem ser variáveis, refletindo a natureza diversa da doença. No 

estágio inicial, ou com os tipos que são considerados mais indolentes, os sintomas podem 

estar quase ausentes ou serem muito menores e a doença tipicamente não é diagnosticada até 

que atinja o estágio mais tardio, quando o paciente é mais sintomático. Pode haver 

linfadenopatia, febre recorrente, sudorese noturna e perda de peso não intencional 

(SMELTZER; BARE, 2005). 

 Quanto ao tratamento, quando a doença não é uma forma agressiva e está realmente 

localizada, a irradiação isolada pode ser o tratamento de escolha. Já com as formas agressivas, 

o tratamento é feito com agentes quimioterápicos mesmo em estágio inicial. As formas 

intermediárias são tratadas com quimioterapia e radioterapia combinadas. O transplante de 

medula óssea pode ser considerado para pacientes com menos de 60 anos (SMELTZER; 

BARE, 2005). 

 

2.3. Criança hospitalizada 

 
 
 Quando a criança se encontra hospitalizada, ocorre uma série de mudanças em seu 

cotidiano, como por exemplo, afastamento da sua família, dos colegas de classe, entre outros. 

Qualquer que seja o motivo pelo qual a criança esteja hospitalizada, essa situação exige dela o 

estabelecimento de novas adaptações. As crianças de um modo geral, e em especial os pré-

escolares, têm dificuldades para lidar com o desconhecido e, quando expostas a situações de 

medo tornam-se inseguras e ansiosas (PEDRO, et al, 2007). 

O adoecer para criança nunca é um evento de vida isolado. Ela e a família precisam 

lidar com mudanças resultantes da doença, do tratamento e da hospitalização. Ambos 

comumente experimentam mudanças comportamentais e emocionais, bem como mudanças 

em papéis, imagem corporal, autoconceito e dinâmica familiar (POTTER; PERRY, 2009). 

 As crianças podem reagir aos estresses da hospitalização antes da admissão, durante a 

hospitalização e após a alta. Para ela, o conceito de doença é ainda mais importante do que a 

idade e a maturidade intelectual na previsão do nível de ajuste antes da hospitalização. Muitas 

crianças, em especial, aquelas com menos de 4 anos de idade, demonstram alterações 
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comportamentais temporárias após a alta. Essas alterações constituem um resultado de 

separação dos entes queridos, falta de oportunidade para formar novos vínculos em um 

ambiente estranho (HOCKENBERRY, 2011). 

 As principais causas de internação em unidades pediátricas estão relacionadas ao perfil 

de morbimortalidade. Dentre as doenças que causam mais hospitalizações, estão as doenças 

respiratórias, neste aspecto o câncer também se constitui como uma importante causa de 

internação de muitas crianças. O câncer, mesmo sendo considerado por muitas pessoas como 

uma doença terminal, atualmente tem apresentado perspectivas de cura, 70 % das crianças 

acometidas por tal patologia podem ser curadas, quando diagnosticadas precocemente, e se 

tratadas em centro especializados (SILVA; OLIVEIRA, 2009). 

 As crianças hospitalizadas com idade entre 6 meses e 4 anos são as que mais sofrem 

com a hospitalização e as que têm maior risco de apresentar ansiedade de separação. As 

crianças mais velhas continuam correndo risco, mas o aumento das habilidades cognitivas e 

do conceito de tempo ajuda-as no enfrentamento. A criança de menor idade passa por três 

fases quando separadas dos pais. A primeira é o protesto, em que a criança chora 

frequentemente e rejeita a equipe a equipe hospitalar. A segunda fase é a de desespero, em 

que a criança se encontra triste e apática, lamentando o pai/ mãe perdido, chora menos e 

investiga menos o ambiente. A última fase é a de negação ou separação, em que a criança fica 

mais animada, interessada no ambiente e nas novas pessoas, parece não perceber a ausência 

do pai/mãe, fica mais amistosa com a equipe e desenvolve relacionamentos superficiais 

(BOWDEN; GREENBER, 2005). 

 Quanto maior for o tempo de duração da hospitalização, menores são as oportunidades 

de desenvolvimento normal dessa criança. Isso impõe a criança maiores cargos de 

mecanismos adaptativos e favorecendo o aparecimento de invalidade emocional (transtornos 

nas relações consigo mesma e com os outros.) (SCHIMITZ, 1995). 

 
As crianças hospitalizadas geralmente experimentam perda de controle. 
Diferentemente da ansiedade de separação, que diminui com o aumento da idade da 
criança, os problemas de controle persistem porque a criança é retirada de seu 
ambiente normal. Minimizar a ansiedade de separação e a perda de controle é crucial 
para a promoção de um enfrentamento eficaz para a criança hospitalizada 
(BOWDEN; GREENBER, 2005 p.20). 

 

 Os sentimentos de perda de controle podem resultar da separação, da restrição física, 

das rotinas alteradas, da dependência forçada e do pensamento mágico. Embora alguns destes 

não possam ser evitados, a maioria pode ser minimizada através de um bom planejamento 

individualizado dos cuidados de enfermagem (HOCKENBERRY, 2011). 
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 O medo também é um sentimento que a criança hospitalizada pode apresentar. É 

importante observar os medos em geral, de acordo com a idade do desenvolvimento da 

criança. Os lactentes menores têm medo de barulhos altos, movimentos súbitos e perda de 

apoio físico e emocional. Já os lactentes maiores têm medo de separação, de estranhos e de 

altura. Os pré-escolares têm medo de mutilação, do desconhecido e da separação. As crianças 

em idade escolar têm medo de machucar o corpo, da morte, de situações inseguras, da morte 

de um dos pais e preocupações relacionadas à escola. Os adolescentes têm medo da perda do 

relacionamento com os amigos, desfiguração do corpo e morte na família (BOWDEN; 

GREENBER, 2005). 

 Os medos mais específicos sentidos pelas crianças que estão doentes ou internadas 

estão ligados aos procedimentos invasivos, deformidade do corpo ou mutilação. Agulhas e 

injeções são geralmente citadas como as maiores provocadoras de medo nas crianças. O medo 

ainda deve ser considerado durante todas as intervenções. Muitos de seus medos acontecem 

no hospital, como, separação, perda de controle, mutilação do corpo e eventos que causam dor 

(BOWDEN; GREENBER, 2005). 

 Sendo assim, vimos que as experiências vivenciadas pela criança durante a 

hospitalização são vistas para ela como difíceis e desconhecidas ao mesmo tempo. As 

situações que a criança tem que enfrentar, inclui não apenas a separação dos familiares, mas 

também dor, medo, processos invasivos, diminuição da autoconfiança ou auto-estima. Essas 

situações podem interferir no desenvolvimento normal da criança (SIGAUD; VERÍSSIMO, 

1996). 

 É preciso que a equipe de enfermagem ajude a criança a enfrentar a fase de 

hospitalização e minimizar os prejuízos que possam vir a acometer seu desenvolvimento 

normal. É necessário desenvolver inúmeras ações que diminuam o impacto da hospitalização 

na vida da criança. Deve-se realizar, assim que a criança for admitida, um histórico completo 

da mesma, buscando conhecê-la melhor com o intuito de prestar um cuidado mais 

individualizado; observar se seu crescimento e desenvolvimento estão dentro dos parâmetros 

normais; observar as necessidades psicossociais tanto da criança quanto da família; as 

necessidades educacionais (HOCKENBERRY, 2011). 
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2.4. O lúdico para criança hospitalizada 

 
 

Como já foi destacado, o tratamento do câncer caracteriza-se como um período de 

enorme stress físico e emocional, tanto para a criança quanto para os seus familiares. Nesse 

sentido, a criança precisa se adaptar a essa nova situação, sendo necessária a utilização de 

estratégias para facilitar o enfrentamento de tais circunstâncias adversas (MOTTA; ENUMO, 

2002).  

Umas das estratégias que a equipe de enfermagem pode adotar é a utilização do lúdico 

como parte do cuidado. O lúdico vem sendo discutido sob várias vertentes e áreas de 

conhecimento, como na sociologia, filosofia, educação, psicologia, entre outras. Ele pode 

manifestar-se por meio de um objeto, representado pelo brinquedo, ou da ação de brincar. 

Outras formas de expressão do lúdico são os jogos (como elementos da cultura), o 

divertimento que é capaz de gerar sentimentos de alegria, prazer e satisfação, assim como as 

atividades de lazer como ir ao cinema, teatro, passear... Por toda essa diversidade de 

possibilidades é bastante comum observar a utilização dos termos jogo, brinquedo, 

brincadeira, brincar, festa e lazer em substituição à palavra "lúdico" (BEUTER; ALVIM, 

2010 apud MARCELINO, 1999 ). 

 

Lúdico é uma categoria adjetivadora da atividade (que qualifica ludicamente), 
construída socialmente e de forma diferenciada em cada cultura. É um conjunto 
complexo de elementos especificamente humanos que cria espaços de jogo entre o 
“real” e o imaginário (PRADO, 1991 p. 159). 

 

Nessa perspectiva, a utilização do lúdico aparece como uma possibilidade de 

expressão de sentimentos, preferências, receios e hábitos; sendo importante instrumento de 

mediação entre o mundo infantil e as situações novas ou ameaçadoras; ele pode ainda ajudar a 

criança na elaboração de estratégias para enfrentamento das experiências desconhecidas ou 

desagradáveis provenientes da doença e hospitalização (MITRE, 2000). 

Durante o atendimento à criança em tratamento oncológico, a inclusão de brincadeiras 

e atividades lúdicas também é indicada como parte das práticas de cuidado à saúde das 

crianças doentes, visando ao relaxamento da criança e possibilitando obter algum controle 

sobre a situação a ser enfrentada, pois a criança com câncer e hospitalizada também quer e 

necessita brincar (MOTTA; ENUMO, 2002). 

Toda criança, mesmo hospitalizada tem o direito de brincar. De acordo com o Artigo 

16 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) diz: “O direito à liberdade compreende os 
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seguintes aspectos: IV - brincar, praticar esportes e divertir-se”. Sendo assim, independente do 

ambiente em que ela se encontra esse direito deve ser garantido a ela. 

A utilização do lúdico pode fortalecer os laços entre a criança e os profissionais de 

enfermagem, facilitando o cuidado, pois proporciona a interação entre cuidador e o ser 

cuidado. Nesse âmbito, as ações de cuidado em saúde, sejam elas de promoção ou prevenção, 

quando realizadas por meio da arte e da criatividade, permitem uma maior integração e 

fortalecimento das relações entre os sujeitos envolvidos, ampliando o alcance dos resultados 

positivos (COELHO, et al, 2010). 

 

A arte de cuidar em enfermagem busca diversas estratégias para o cuidado à criança; 
assim, o lúdico pode ser usado como uma qualidade que efetiva o cuidado humano 
de enfermagem, pois amplia a visão deste cuidado para além da observação 
puramente fisiopatológica, envolvendo manifestações de afeto à criança que está 
hospitalizada (MENDES, BROCA, FERREIRA; 2009 p.532). 

 

Utilizar o lúdico em um ambiente hospitalar transforma-se em um potencializador no 

processo de adaptação da criança durante seu período de hospitalização. É possível pensar ou 

questionar sobre a possibilidade de o brincar se constituir em uma estratégia adequada para o 

enfrentamento da hospitalização (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008). 

O lúdico não está inserido apenas ou, necessariamente, ao desenvolvimento de uma 

atividade do ponto de vista material, como por exemplo, o uso de um brinquedo, de uma 

música ou de uma pintura, num espaço e tempo determinados, mas como uma expressão 

humana. Nessa perspectiva, ao objeto ou à ação que se pretende lúdica, devem ser acrescidos 

valores humanos, como a sensibilidade, a criatividade, a solidariedade, a ética, a estética, o 

altruísmo, a alegria, entre outros (BEUTER; ALVIM, 2001). 

Como foi descrito anteriormente, vimos que o lúdico não está ligado apenas a 

utilização de recursos físicos ou materiais, mas também, a sensibilidade e criatividade visando 

melhorar sentimento de tristeza ou medo que a criança possa ter. Ele cria possibilidades de 

aumentar a confiança entre equipe e criança, melhorando a assistência prestada e a qualidade 

de vida da criança melhora. Devem-se utilizar brinquedos, jogos, música, entre outros, porém, 

não devemos ficar restritos apenas a esses tipos de recursos. 

A equipe de enfermagem deve adotar estratégias criativas que minimizem o impacto 

da hospitalização para a criança. Sendo assim, é necessário que ela use roupas e acessórios 

com motivos infantis (por exemplo, nariz de palhaço, jalecos com figuras infantis, etc); 

contém histórias para as crianças durante algum procedimento, ou utilize fantoches para 

brincar para minimizar o efeito da dor; utilizem a música para proporcionar uma melhor 
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interação entre as crianças que estão no setor, sendo necessário que a equipe aprenda cantigas 

infantis ou músicas relacionadas a esse “universo”. Usando a criatividade, é possível que a 

equipe de enfermagem crie inúmeros tipos de estratégias para adotar o lúdico no cuidado a 

criança hospitalizada, permitindo que ambas fortaleçam seus laços e que haja um resultado 

positivo para a criança e seu cuidador. 

 
 
2.5. Enfermagem Pediátrica 
 
 
 A enfermagem é uma profissão que como objetivo melhorar a qualidade de vida do 

paciente mediante os cuidados que devem ser prestados a ele, compreendendo sempre suas 

necessidades, isto é, não apenas suas necessidades humanas básicas, mas também todo seu 

contexto psicológico e social. 

 Durante muito tempo, o trabalho da enfermagem pediátrica era voltado apenas para o 

corpo biológico, porém hoje vem sendo mudado com o passar do tempo, sendo traçado um 

novo perfil em relação a essa especialização da enfermagem. Foi se abrindo um espaço para 

família dessa criança, passando também a ser pensada dentro do processo saúde- doença da 

criança (ROCHA, 1990).  

 A enfermeira pediátrica precisa usar uma abordagem sistemática e organizada 

garantindo que haja um bom pano de cuidados e atenda às necessidades da criança e família. 

Se a promoção de cuidados de enfermagem considerar apenas uma série de ações isoladas, é 

provável que se negligenciem algumas necessidades de desenvolvimento da criança. Uma 

abordagem que é baseada no desenvolvimento reforça o cuidado organizado, direcionando 

para o nível atual de funcionalidade da criança, motivando o autodirecionamento e a 

promoção da saúde (POTTER; PERRY, 2009). 

O enfermeiro que atua em pediatria deve saber que, no contexto hospitalar, a criança 

perde suas referências por estar longe de casa e de tudo que é comum em sua rotina diária, e 

que o hospital gera medo e restrições. Para cuidar de criança hospitalizada, exige do 

profissional maior atenção e cuidado, e que qualquer desestruturação nesta faixa etária 

interfere na qualidade de vida e em seu pleno desenvolvimento, sendo assim, a inserção das 

atividades lúdicas no processo de cuidar em Enfermagem Pediátrica pode contribuir na 

diminuição dos efeitos estressores gerados pela hospitalização, objetivando tornar a 

assistência prestada consideravelmente mais fácil e humanizada (BRITO, et al, 2009) 
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 O enfermeiro pediatra deve buscar estabelecer uma relação franca, amistosa e 

verdadeira com a criança e seu familiar. É sempre bom ressaltar o quanto é importante dizer a 

verdade para a criança, isto é, sempre dizer a ele o que será feito, como será feito, se irá doer, 

a necessidade de se realizar o procedimento (SILVA; OLIVEIRA, 2009). 

 A equipe de enfermagem pode minimizar o trauma psicológico da experiência de 

hospitalização, ajudando a criança a se adaptar à nova situação, ao invés de reprimir seus 

sentimentos. O lúdico tem um papel vital na área, pois permite que a criança brinque com 

seus problemas, bem como, a minimizar o impacto da hospitalização. Para isso, é necessário 

que a equipe compreenda o efeito da doença e hospitalização sobre os processos de 

crescimento e desenvolvimento, assim como efeito na condição evolucionária da criança 

sobre suas respostas à terapia (LEIFER, 1999). 

  A enfermagem é consciente das necessidades da criança e trabalha com todos os 

cuidadores para garantir que aquelas exigências fundamentais sejam atendidas. A enfermeira 

pode envolver-se com a educação, mudanças políticas/legislativas, reabilitação, triagem, 

administração, entre outros aspectos inerentes ao setor onde se atua. Como educadora, a 

enfermeira tem uma importante responsabilidade de ajudar aos outros a aprenderem sobre 

como cuidar de uma criança (HOCKENBERRY, 2011). Vimos que a enfermagem é uma 

profissão em que se deve ter sensibilidade em relação ao outro, e a enfermagem pediátrica 

requer atenção ainda maior, pois lida o tempo todo com um ser vulnerável que é a criança, 

nesse sentindo é necessário que se atente para um cuidado mais humano, visando um bem 

estar físico, psicológico e social, e não apenas a questão biológica. Portanto a equipe de 

enfermagem pediátrica deve estar preparada para cuidar desse “pequeno ser” proporcionando 

a ele uma assistência de qualidade.  
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3. METODOLOGIA 

 
 
3.1. Desenho do Estudo 

 
 

Foi realizado estudo descritivo, com abordagem qualitativa. Para Marcus e Liehr 

(2001, p. 123), “(...) a pesquisa qualitativa combina as naturezas científica e artística da 

enfermagem para aumentar a compreensão da experiência de saúde humana. É um termo 

genérico que abrange uma multiplicidade de suportes filosóficos e métodos de pesquisa”. 

Segundo Minayo (2004) a pesquisa qualitativa se aplica aos estudos da história, das 

representações, das relações, das crenças, das opiniões, que os humanos fazem a respeito de 

como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. Esse tipo de 

metodologia permite desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos 

particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos 

durante a investigação. Caracteriza-se também pela empiria e pela sistematização progressiva 

de conhecimento até a compreensão lógica interna do grupo ou do processo em estudo. Pode 

ser utilizada para a elaboração de novas hipóteses, construção de indicadores qualitativos, 

variáveis e tipologias. 

Refere-se a estudos de significados, significações, ressignificações, representações 

psíquicas, representações sociais, simbolizações, simbolismos, percepções, pontos de vista, 

perspectivas, vivências, experiências de vida, analogias. Este tipo de pesquisa tem abordado 

temas como: mecanismos de adaptação; adesão e não adesão a tratamentos; estigma; 

cuidados; reações e papéis de cuidadores profissionais e familiares; fatores facilitadores e 

dificuldades frente à profissão / frente ao tratamento / frente às condições de trabalho 

(MARTINS; BÓGUS, 2004 apud TURATO, 2003). 

Para Leopardi (2001), o interesse da pesquisa qualitativa não está focalizado em contar 

o número de vezes que um determinado evento ou fenômeno acontece, mas sim que qualidade 

elas apresentam. Tenta-se compreender um problema da perspectiva dos sujeitos que o 
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vivenciam, ou seja, parte de sua vida diária, sua satisfação, desapontamentos, surpresas e 

outras emoções, sentimentos e desejos. 

A pesquisa descritiva é caracterizada pela necessidade de se explorar uma situação 

não conhecida, da qual se tem necessidade de maiores informações. Explorar uma realidade 

significa identificar suas características, sua mudança ou sua regularidade (LEOPARDI, 

2001). Para Gil (2007), esse tipo de pesquisa tem como objetivo principal a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno. Vários estudos podem ser assim 

classificados, e uma de suas características mais relevantes é a utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 

 
 
3.2. Local do Estudo 

 
 
Este estudo foi realizado em um setor de internação pediátrica que atende crianças 

com doença onco-hematológica de um hospital público localizado no Estado do Rio de 

Janeiro. 

O setor é composto por 13 leitos, sendo 1 reservado para pacientes que estejam em 

precaução. Possui dois banheiros para serem usados pelas crianças, sendo um destinado às 

meninas e o outro aos meninos, uma sala para procedimentos, expurgo, posto de enfermagem, 

repouso de enfermagem e sala de recreação (brinquedoteca). Na parte externa tem um espaço 

destinado aos acompanhantes, neste espaço tem o, local para lavar roupa e armário para 

guarda de objetos pessoais.  

Quando à decoração do espaço físico, as paredes são pintadas de cor verde claro e com 

pinturas infantis em todas as paredes. Algumas paredes possuem quadro com pinturas infantis 

feitas por antigos pacientes do hospital.  

A enfermaria, com 12 leitos, possui uma TV, porém a imagem da mesma não tinha 

uma boa qualidade. Cada leito possui divisória de coloração cinza-claro e sem desenhos. Para 

manter a privacidade do paciente, existem cortinas que cobrem os leitos e estas são de 

coloração verde-claro e sem desenho.  

O banheiro possui cor branca, sem desenho nas paredes, as pias e os vasos sanitários 

têm tamanhos reduzidos possibilitando melhor acesso para criança.  

A brinquedoteca é chamada de sala de recreação também possui paredes claras e de 

coloração verde-claro e com desenhos na parede. Possui também puffs coloridos e as mesas 

são de tamanho reduzido e dispostas de maneira que as crianças possam ter suas refeições 
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juntas (se possível). Além disso, possui TV, DVD e vídeo game. A sala de recreação não 

dispõe de muitos brinquedos para as crianças manusearem, apenas brinquedos muitos 

grandes, como uma mini gangorra em forma de cavalo. Em conversa com a equipe, foi 

explicado m que os brinquedos foram retirados devido a norma da Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH) do hospital. 

 

3.3. Sujeito do estudo 

 
 
Os sujeitos da pesquisa foram 11 profissionais da equipe de enfermagem, sendo 4 

enfermeiros e 7 técnicos de enfermagem que exercem suas atividades no setor de internação 

pediátrica do hospital escolhido para o estudo. A opção por trabalharmos com as duas 

categorias profissionais, se deu pelo fato de estarem em contato com as crianças durante a 

hospitalização, e participarem na realização dos cuidados de enfermagem. 

Os critérios para inclusão dos sujeitos foram: a) profissionais com pelo menos um ano 

de atuação no setor eleito para o estudo; b) profissionais que trabalhavam na assistência direta 

à criança. Foram excluídos do estudo apenas os funcionários que estavam de licença médica e 

férias. 

  

3.4. Coleta de dados  

 
 
 A coleta de dados foi realizada em duas etapas: a primeira etapa constou de uma 

observação não-participante, realizada nos dias 09, 11, 13, 24 e 26 de abril de 2012, durante 

os turnos da manhã, com turnos de 5 horas diárias, totalizando 25 horas. Utilizou-se um 

roteiro (apêndice 1) que serviu como instrumento norteador. Nessa etapa foi possível 

identificar as características físicas do setor e a dinâmica de trabalho da equipe de 

enfermagem. 

Destacamos que antes de iniciarmos a observação não-participante, todos os sujeitos 

foram informados quanto à pesquisa, assim como dos aspectos contidos no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (apêndice 3), e só foram observados após 

assinarem o TCLE. 

 A observação tem sido utilizada para descrever um ambiente, uma cultura, uma 

instituição, entre outros. “O principal objetivo da observação é gerar conhecimento sobre a 

vida humana, sedimentado na realidade do dia-a-dia. Observações podem ocorrer em qualquer 
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lugar onde as pessoas estejam fazendo coisas: culturas, comunidades, organizações, lares, 

ruas, lugares de trabalho, salas de aula e outros” (MARTINS; BÓGUS, 2004 p. 52). 

  O uso da observação traz ao pesquisador algumas vantagens como: 1- o tempo em que 

o pesquisador passa no ambiente diminui a probabilidade de que as pessoas alterem seu 

comportamento com sua presença; 2- as diferenças entre o comportamento verbal e o real 

ficam mais visíveis; 3- questões podem ser formuladas na linguagem dos sujeitos usando 

termos característicos das pessoas estudadas; 4- podem ser identificadas a sequência e as 

conexões dos eventos que contribuem para o significado do fenômeno; 5- alguns dos 

interesses do pesquisador não podem ser adequadamente investigados por outros meios 

(MARTINS; BÓGUS, 2004). 

 Para Figueiredo e Souza (2008 p. 112), na observação não- participante “o pesquisador 

limita-se à observação dos fatos, porém não participa deles, é apenas um expectador que fica 

de fora observando e anotando situações, comportamentos, fenômenos e tudo o que se julgar 

ser importante [...]. O registro das informações pode ser feito através de vários recursos, como 

por exemplo, gravações, fotografias, filmagem, etc., além da forma de registros escritos”. 

A segunda etapa da pesquisa consistiu da realização de uma entrevista semi-

estruturada. No instrumento (apêndice 2) da entrevista constavam perguntas abertas e 

fechadas. As perguntas fechadas foram voltadas para identificação das características dos 

sujeitos, essas informações foram importantes para produção de dados contextualizados. 

Para um registro integral e preciso das falas dos sujeitos, as entrevistas foram gravadas 

com o auxílio de um aparelho mp3, com autorização prévia dos sujeitos após assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice 3). O anonimato dos 

participantes foi mantido durante todo o tempo. 

 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação 
imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 
entrevistado e sobre os mais variados tópicos. A entrevista permite correções, 
esclarecimentos e adaptações que a tornam eficaz na obtenção das informações 
desejadas (MARTINS; BÓGUS, 2004 p. 49). 

 

Para Trivinos (1994), a entrevista semi-estruturada é aquela baseada em certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa e que, 

em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, junto de novas hipóteses que vão 

surgindo à medida que recebem as respostas do informante. Desta forma, o pesquisado, 

seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco 
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principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo do 

estudo. 

 

3.5. Análise dos Dados 

 
 

  Após a coleta de dados, as falas dos sujeitos entrevistados foram transcritas na integras 

e analisadas juntamente com os registros dos dados da observação não participante.  

Destacamos que o material proveniente da gravação e transcrição das falas dos sujeitos 

estarão disponíveis por um período de cinco anos, eles ficarão arquivados no computador da 

pesquisadora responsável por essa pesquisa, e após o período de cinco anos o arquivo será 

excluído (deletado) definitivamente. 

 Os dados obtidos nessa pesquisa foram utilizados para produção do trabalho de 

conclusão do curso de graduação em Enfermagem, bem como poderão ser utilizados para 

elaboração e publicação de artigo científico e apresentação de trabalhos em eventos 

científicos. 

  Os dados provenientes da transcrição das falas dos sujeitos foram analisados através 

da análise temática. Este tipo de análise procura ouvir o autor, aprender, sem intervir, no 

conteúdo de sua mensagem (SEVERINO, 2007). Os dados da observação não participativa 

formaram um texto que foi articulado com os dados da transcrição das falas dos sujeitos, com 

objetivo de ilustrar e exemplificar o conteúdo de suas falas. 

Minayo (2004) propõe as seguintes etapas para proceder à análise temática dos dados: 

1ª) Pré-análise, que inclui a leitura flutuante através do contato exaustivo com material, e a 

constituição do corpus pela organização do material a fim de alcançar a validade do estudo; 

2ª) Exploração do material, que se inicia com a delimitação de unidades temáticas através de 

recortes no texto; 3ª) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, na qual o pesquisador 

interpreta os dados a partir do seu quadro teórico, ou ainda suscita questões que possam 

emergir da própria leitura do material, e expressa suas conclusões. 

  

3.6. Aspetos Éticos 

 
 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição 

onde foi realizado (n° 275/11). 
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Com base na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, os sujeitos foram 

esclarecidos quanto ao conteúdo do TCLE e após esse esclarecimento os que aceitaram 

participar assinaram o TCLE.  Este termo constituiu-se de duas vias, sendo que uma delas 

ficou com o sujeito e a outra com a pesquisadora. 

 O anonimato dos participantes da pesquisa foi mantido, de forma que usamos nomes 

de brincadeiras para citá-los. A coleta de dados foi iniciada após a aprovação do projeto de 

pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital onde foi realizado o estudo. 

 

3.7. Critérios para encerramento do trabalho de campo 

 
 

O número de participantes foi definido no decorrer do trabalho de campo. Segundo 

Duarte (2002), na metodologia qualitativa o número de sujeitos participantes da pesquisa 

dificilmente pode ser definido a priori, pois o que se busca é a qualidade, profundidade, 

recorrência e divergência das informações obtida no depoimento de cada sujeito. Enquanto 

estiverem surgindo dados que possam levar a novas perspectivas, as entrevistas precisam 

continuar.  

Destacamos que durante o trabalho de campo foi feita organização dos depoimentos 

com identificação do “ponto de saturação”, ou seja, a existência de recorrência de ideias, 

padrões de comportamento, práticas e visões de mundo. Assim sendo, quando encontramos 

recorrências no material empírico coletado, encerramos o trabalho de campo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 
4.1. Caracterização dos sujeitos 

 
 
 Como forma de aproximação do leitor com os sujeitos entrevistados, inicialmente 

utilizamos os dados relativos à identificação dos sujeitos para descrever as características dos 

mesmos.  

Foram realizadas 11 entrevistas com profissionais da equipe de enfermagem, dentre 

eles, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Para caracterizá-los foram destacados 6 (seis) 

itens: nível de escolaridade, cargo que ocupa no setor, tempo de formação, 

qualificação/especialização, tempo de atuação em pediatria e tempo de atuação no setor.  

 Quanto ao nível de escolaridade (gráfico 01), dos 11 entrevistados, 6 (54, 54 %) 

possuem 2º grau completo; 1 (9,1%) possui 3º grau incompleto;  4 (36,36 %) possuem 3º grau 

completo. 

 

Gráfico 01. Distribuição da equipe de enfermagem quanto ao nível de escolaridade 
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Com relação ao cargo que ocupam no setor (gráfico 02) dos 11 entrevistados, 4 

(36,37%) eram enfermeiros e 7 (63,63%) eram técnicos de enfermagem. 

 

GRÁFICO 02. Distribuição da equipe de enfermagem quanto ao cargo que ocupa no setor. 

 

 

Com o objetivo de facilitar a apresentação dos dados relacionados ao tempo de 

formação (gráfico 03), foram feitas divisões com períodos de 5 anos. Neste sentido, dos 11 

entrevistados, apenas 1 (9,1%)  tem o tempo de formação entre 1 a 5 anos, 4 (36,36%) possui 

tempo de formação entre 6 a 10 anos, 2 (18, 18%)  possui tempo de formação entre 11 a 15 

anos, 2 (18, 18%) possui tempo de formação entre 16 a 20 anos, 2 (18, 18%) possui tempo de 

formação entre 21 a 25 anos de formação. 

 

GRÁFICO 03. Distribuição da equipe de enfermagem quando ao tempo de formação. 

 

 

 Conforme a qualificação dos profissionais (gráfico 04), um pouco mais da metade dos 

entrevistados 6 ( 54, 54 %) possui especialização.  
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GRÁFICO 04. Distribuição da equipe de enfermagem quanto à qualificação profissional. 

 

 

 

Destacamos que entre todos os profissionais que tinham especialização, foi feita uma 

distribuição quanto ao cargo que ocupa no setor (gráfico 05) e observou-se que 4 (66,66%) 

eram enfermeiros e 2 (33, 34%) eram técnicos de enfermagem. Quanto ao tipo de 

especialização, foram observados que os entrevistados tinham especializações nas seguintes 

áreas: neonatologia, controle de infecção hospitalar, pediatria, nefrologia, enfermagem do 

trabalho, UTI-neonatal, CTI-adulto, emergência e MBA em Gerência da Saúde.  

 

GRÁFICO 05. Distribuição da qualificação profissional quanto ao cargo que ocupa no setor. 

 

 

 Tínhamos ainda interesse em destacar o tempo de atuação da equipe de enfermagem 

na área da pediatria (gráfico 06), a maioria dos profissionais 5 (45,45%) atuam em pediatria 

entre 1 e 5 anos, seguidos dos outros profissionais 4 (36, 36%) que atuam entre 6 a 10 anos e 
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por ultimo os profissionais 2 (18,18%) que atuam em pediatria num período de tempo de 11 a 

15 anos. 

 

GRÁFICO 06. Distribuição da equipe de enfermagem quanto ao tempo de atuação na área de pediatria. 

 

 

 

 De acordo com o tempo de atuação no setor (gráfico 07) eleito para a pesquisa, a 

maioria dos entrevistados 6 (54, 54%) tem atuação no setor entre 1 e 5 anos, em seguida, 

temos os profissionais 4 (36, 36%) que atuam no período de 6 a 10 anos, e apenas 1 (9,1%) 

profissional atua em um período maior do que 10 anos. 

 

GRÁFICO 07. Distribuição da equipe de enfermagem quanto ao tempo de atuação no setor. 
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4.2. Apresentação das unidades temáticas 

 
 

Com o propósito de identificar se a equipe de enfermagem utiliza o lúdico durante a 

assistência à criança com doença onco-hematológica hospitalizada, descrever as facilidades e 

benefícios da utilização do lúdico e ainda as possíveis dificuldades na sua utilização do 

mesmo, os dados coletados foram lidos exaustivamente, analisados e categorizados. 

Através das respostas dadas pelos entrevistados emergiram as seguintes unidades 

temáticas apresentadas no quadro 3 abaixo. 

 

QUADRO 3: Unidades e Subunidades Temáticas do estudo 

UNIDADES TEMÁTICAS SUBUNIDADES TEMÁTICAS 

Definindo o lúdico  

Os momentos de utilização do lúdico O uso do lúdico durante a assistência à 
criança com doença onco-hematologica 

As Formas de utilização do lúdico 

Os benefícios e facilidades do uso do 
lúdico 

 

As dificuldades do uso do lúdico  

 
4.2.1. Definindo o Lúdico 
 
 

Para inicio da entrevista foi relevante a pergunta direcionada ao entendimento do 

sujeito com relação ao lúdico: O que você entende como lúdico? 

 A partir desta pergunta os sujeitos tiveram oportunidade de refletir a cerca da temática, 

assim como expressarem seu entendimento.  

Percebemos que alguns sujeitos pareciam familiarizados com a palavra “lúdico” e 

iniciaram a fala trazendo conceitos e exemplos de seu entendimento a cerca da palavra.  

 

O lúdico tem que ter todo um preparo, tem que ter um ambiente, a criança 
tem estar amparada com outros tipos de profissionais, com uma equipe 
multidisciplinar, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra. (Amarelinha- 
Enfermeira). 
 
Acredito que lúdico seja a forma de a gente lidar (...) com a criança, 
fantasiar, brincar, tentar interagir com à criança mais no mundo dela. 
(Estátua- Enfermeira). 
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Lúdico é quando a gente utiliza umas formas de brincadeira, de 
entretenimento com alguém. (Adedonha- Enfermeira). 
 
Uma maneira de interagir com as crianças, por exemplo, com algum 
brinquedo, mostrar, não só falar, mostrar as crianças, as coisas. (Pular 
Corda- Técnica de Enfermagem). 
 
Lúdico pra mim envolve jogo, brincadeira, envolvimento das partes. 
(Esconde- Esconde- Enfermeira). 

 
Lúdico é uma atividade construída socialmente e de forma diferente nas diferentes 

culturas. É um conjunto complexo de elementos especificamente humanos que cria espaços de 

jogo entre o “real” e o imaginário (PRADO, 1991).  

Para Mitre e Gomes (2004), o lúdico é percebido como veículo de comunicação no 

sentido de levar a informação, numa linguagem acessível à criança e sua família, como um 

instrumento capaz de tranqüilizar as crianças, pois faz com que ela perca o medo do ambiente 

hospitalar. 

Alguns sujeitos tiveram dificuldades em definir e exemplificar o que seria “lúdico” e 

antes de responderem pediram que o pesquisador definisse o que seria a palavra “lúdico”, para 

assim darem inicio a entrevista, e após continuaram a entrevista sem dificuldades.  

 
Lúdico é o que a gente não sabe definir bem eu entendo assim (Peteca-
Técnica de Enfermagem). 
  

 Lúdico é algo que você imagina, mas que não propriamente exista. 
(Queimada- Técnica de Enfermagem). 

 
Tipo uma psicologia? É um meio mais suave para chegar à criança, um 
meio mais tranqüilo que consiga passar mais segurança (Pique- Técnica de 
Enfermagem). 

 

O lúdico vem sendo discutido sob diferentes óticas. Muitos profissionais discutem e 

tentam conceituar o lúdico, porém esta palavra é definida de uma forma muito abrangente, 

podendo ser expresso de diferentes formas: jogos; através do divertimento, sendo este capaz 

de gerar sentimentos de alegria, prazer e satisfação; atividades de lazer como ir ao cinema, 

teatro, passear; etc. Sendo assim, é bastante comum observar a utilização dos termos jogo, 

brinquedo, brincadeira, brincar, festa e lazer em substituição à palavra "lúdico" (BEUTER; 

ALVIM, 2010 apud MARCELINO, 1999). 

Antigamente, o lúdico estava associado como instrumento de correção de condutas, 

possibilitando administrar as expectativas dos usuários. Hoje, vê-se o lúdico sob um diferente 

ângulo. Observa-se a naturalização do lazer, a associação do lúdico a dimensão terapêutica e 
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educativa, deixando-se de investir na gratuidade das diversões e do descanso (SANT`ANNA, 

1994). 

Assim como foi exposto anteriormente, o lúdico está ligado ao brincar e ao brinquedo, 

sendo ambas as formas capaz de produzir sentimentos de alegria, minimizar possíveis medos 

e angústia que a criança possa vir a ter. 

Devemos esclarecer a definição de alguns termos para compreendermos melhor o 

assunto. Para Friedman (1996), a brincadeira refere-se ao comportamento espontâneo ao 

realizar uma atividade das mais diversas, já o jogo é uma brincadeira que envolve certas 

regras, estipuladas pelos próprios participantes. O brinquedo é apontado como o objeto de 

brincadeira, e brincar definido como divertir-se infantilmente; entreter-se; folgar, foliar. A 

atividade lúdica compreende todos os conceitos anteriores (ALMEIDA; SHIGUNOV, 2000). 

O brinquedo é um instrumento fundamental durante a assistência à criança, pois a 

partir do brincar, ela se integra e interage com seu cuidador e com o meio ambiente. 

Possibilita que a criança compreenda o que esta sendo vivenciado, possibilitando que a 

criança “fuja” da sua realidade e se adapte melhor ao novo ambiente, neste caso, o hospital 

(GIACOMELLO; MELO, 2011 apud RIBEIRO, 2002) 

Para Martins et al., (2001) o brincar é a atividade mais importante da vida da criança. 

É meio pela qual ela se comunica e expressa ativamente seus sentimentos, ansiedades e 

frustrações, num evento que é sujeito passiva e adquire o domínio da situação utilizando a 

brincadeira, a fantasia e o brinquedo.  

 

 
4.2.2. O uso do lúdico durante a assistência à criança com doença onco-hematológica 
 
 

Os profissionais de enfermagem afirmaram que utilizam o lúdico durante a assistência 

à criança com doença onco-hematológica e ainda procuram destacar os momentos e as formas 

de utilização do lúdico.  

 

4.2.2.1. Os momentos de utilização do lúdico  

 

 

Durante a entrevista os sujeitos foram pontuando alguns momentos onde lançam mão 

do recurso lúdico para prestarem assistência às crianças, entre esses momentos destacam-se: 

durante a prestação de cuidados, a alimentação, os procedimentos invasivos com destaque 

para a punção venosa. 
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Durante a prestação de cuidados, durante a alimentação, durante os 
procedimentos, todos que envolve a criança eu acho que a gente utiliza o 
lúdico. (Esconde- esconde - Enfermeira). 
 
Antes de fazer qualquer procedimento invasivo, fazendo com que ela se 
familiarize comigo, com minha presença, (...) fazendo com que ela fique 
menos nervosa possível (Amarelinha- Enfermeira). 
 
Criança geralmente tem mais medo, vai fazer uma punção venosa, você tem 
que conversar de uma forma diferente, e ai a gente consegue trabalhar 
melhor. (Estátua- Enfermeira). 

 

A equipe de enfermagem vem de maneira gradual, utilizando o lúdico durante sua 

assistência. Este tem sido utilizado não só como um meio de alívio pelas questões impostas 

pela doença, hospitalização e procedimentos, mas também como uma possibilidade de 

comunicação pela qual a equipe pode explicar o que será feito e receber informações sobre o 

que as situações representam para as crianças (MAIA; RIBEIRO; BORBA, 2008 apud 

RIBEIRO, et al, 2001). 

O brinquedo deve ser utilizado sempre que a criança tiver dificuldade de compreender 

ou lidar com uma situação difícil, ou ainda necessitar ser preparada para procedimentos 

invasivos ou dolorosos. Durante estes momentos, o brinquedo auxilia na redução da ansiedade 

causada por essas situações atípicas, que costumam ser ameaçadoras e requerem recreação 

para resolver a angústia associada (JANSEN; SANTOS; FAVERO, 2010 apud RIBEIRO; 

SABATÉS; RIBEIRO, 2001). 

O lúdico na forma do brinquedo vem sendo utilizado como instrumento de orientação 

para os procedimentos, pois é capaz de esclarecer conceitos e fantasias que fazem parte do 

mundo imaginário das crianças, sobretudo quando se defrontam com algo desconhecido e 

ameaçador (JANSEN; SANTOS; FAVERO, 2010 apud MAIA; RIBEIRO; BORBA, 2008). 

Na etapa de observação não participante na unidade de internação pediátrica, 

observou-se que algumas vezes, a equipe de enfermagem durante sua assistência, utilizou o 

próprio brinquedo da criança durante a realização do cuidado. Além disso, foi observado que 

durante a verificação dos sinais vitais, a equipe de enfermagem interagia com a criança 

enquanto a mesma estava manuseando e assistindo seu DVD. Foi possível perceber que esta 

interação possibilitou que a criança aceitasse melhor o cuidado executado pelo profissional. 

Motta (1998,) apud Santin (1994), refere que a enfermagem não é somente ciência, 

precisa ser arte, arte que ao mesmo tempo dá prazer e ensina, mas acima de tudo, nos torna 

organicamente solidários uns com os outros. Sendo assim, a enfermagem, enquanto arte e 
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ciência possibilita ao ser que cuida, penetrar no mundo da criança, compreendendo-o e assim 

estabelecendo uma relação de cuidado diferenciada, humanizada e com maior qualidade. 

 
4.2.2.2. As formas de utilização do lúdico 
 
 
 Além de destacarem os momentos de utilização do lúdico, houve desdobramento para 

as formas de uso do lúdico durante a assistência à criança.  

Os sujeitos da pesquisa destacaram algumas formas de utilização do lúdico durante a 

assistência à criança com doença onco- hematológica, adotadas por eles. Foram citados o 

brincar, a fantasia, a música, as estórias e a linguagem verbal como forma de aproximação 

com a criança, e através destes realizar os cuidados e procedimentos necessários. 

 

Não uso lúdico com brinquedo propriamente dito, mas verbalizando, 
dialogando de acordo com cada criança, com a receptividade de cada 
criança (Cabra-Cega Técnica de Enfermagem). 
 

Sim, eu entendo como lúdico como se fosse uma fantasia, a gente usa muito 
é contar estórias (Cabra-Cega Técnica de Enfermagem). 
 

A gente procura conversar com eles brincando (...) nessa parte da fantasia, 
a gente consegue atingir o que a gente quer (Estátua- Enfermeira). 
 

Acaba sendo necessário criar algumas estórias até mesmo pra ter aceitação 
da criança do próprio tratamento (Queimada- Técnica de Enfermagem). 
 

Canto musiquinha do sapo, brinco com eles, tem uns que gostam de 
musiquinha (Peteca-Técnica de Enfermagem). 

 
O lúdico se dá através de diferentes formas de comunicação, como por exemplo, 

desenhos, contar estórias, pinturas, jogos, músicas, oficinas, teatros, brincadeiras, entre outros. 

Portanto, busca-se construir um agir consciente, pautado nas vivências e realidades dos 

sujeitos envolvidos no processo de cuidar, possibilitando que tenhamos um olhar e ações 

críticas, reflexivas e transformadoras da realidade (PAULA, et al, 2002). 

Os sujeitos da pesquisa apontaram que as formas de utilização do lúdico podem se dar 

de maneiras bastante distintas, além disso, o profissional deve usar da criatividade e criar um 

mundo de fantasia para integrar parte do cuidado a essa criança. 

Alguns profissionais citaram a fantasia como uma forma de utilização do lúdico. O 

fantasiar é um recurso de diagnóstico e intervenção, pois o profissional pode planejar como 

intervir através das informações fornecidas pela criança e criar um momento de fantasia que o 
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ajude a atuar no contexto clínico infantil. (HABER; CARMO, 2007 apud NALIN; REGRA, 

1993). 

Com a observação da dinâmica de trabalho da equipe de enfermagem, foi visto que os 

profissionais de enfermagem abordavam as crianças utilizando uma linguagem simples, de 

fácil entendimento e foi percebido que as crianças aceitavam receber os cuidados mais 

facilmente. 

Os sujeitos apontaram ainda o brinquedo propriamente dito e o brincar como formas 

de utilização do lúdico. 

 

Porque o trabalho do lúdico que a gente utiliza aqui é em relação a 
brinquedo só. Principalmente porque a criança tem muito medo do 
profissional, então a gente usa um brinquedinho que ela tem no próprio 
berço ou na cama (Amarelinha- Enfermeira). 
 

Vou brincando, geralmente elas estão com alguma camisa de algum 
desenho, eu falo ao contrário, “ah” essa daqui é do Sherek, não essa aqui é 
da Barbie, uso sempre uma brincadeira pra chegar (...) ai você chega de um 
jeito assim, brincando pra chamar atenção, que ela vai estica o braço 
(Pique- Técnica de Enfermagem). 
 

(...) a partir do momento que você brinca com ela, usa um brinquedo, você 
explica como é o procedimento, e tenta converter em alguma forma como 
uma brincadeira (Adedonha- Enfermeira). 

 
Eles às vezes pedem uma seringa para brincar e fingir que estão dando 
injeção na mãe, pedem equipo de soro para instalar sorinho na mãe, vai 
brincando e vai entendendo a necessidade do procedimento (Adedonha- 
Enfermeira).  

 

Vimos que a relação de confiança entre a criança e o profissional de enfermagem se dá 

através da criação de uma empatia entre ambos, e esta pode ser feita através da utilização do 

brincar e do brinquedo. O brincar pode ser considerado pela enfermagem, uma maneira de se 

aproximar da criança, criando uma empatia, vínculo de amizade não apenas entre a criança e o 

profissional, mas também com a família (LEITE; SHIMO, 2007) 

Brito et al, (2009) consideram o brincar a maneira mais adequada de o enfermeiro se 

aproximar da criança, em que este, terá a capacidade de desenvolver uma empatia entre 

ambos, de compreender o mundo com os olhos da criança e de estabelecer vínculos de 

amizade e amor entre enfermeiro - criança -família. 

Para Almeida e Shigunov (2000), o brinquedo é consubstanciado como o objeto de 

brincadeira. Já, o brincar é definido como divertir-se infantilmente; entreter-se; folgar, foliar.  

Sendo assim, o lúdico compreende todos os conceitos anteriores. 
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Segundo a Resolução do COFEN n° 295/2004 Art 1°. Que dispõe sobre a utilização da 

técnica do Brinquedo/Brinquedo Terapêutico pelo Enfermeiro na assistência à criança 

hospitalizada: “Compete ao Enfermeiro que atua na área pediátrica, enquanto integrante da 

equipe multiprofissional de saúde, a utilização da técnica do Brinquedo/ Brinquedo 

Terapêutico, na assistência à criança e família hospitalizadas”. 

Maia, et al, (2008) diz que o brinquedo, quando utilizado como instrumento de 

orientação para os procedimentos, esclarece conceitos e fantasias que fazem parte do mundo 

imaginário das crianças, principalmente quando elas enfrentam algo desconhecido e 

ameaçador. 

A utilização do brinquedo pela equipe de enfermagem possibilita uma maior interação 

e aproximação entre profissional e paciente. O uso do brinquedo em Enfermagem Pediátrica 

serve como meio de comunicação entre os profissionais e a criança, detectando a 

singularidade de cada uma (FURTADO; LIMA, 1999). 

 
4.2.3. Os benefícios e facilidades do uso do lúdico 
 
 
 Entre os benefícios da utilização do lúdico na assistência às crianças, os sujeitos 

destacaram aqueles que têm relação com a criança: ela obtém maior confiança, o lúdico 

beneficia o tratamento da criança, melhora adaptação da criança ao ambiente hospitalar, 

ameniza a dor, o nervosismo e a ansiedade da criança. 

 

Eles compreendem mais o que tem que ser feito, entendem mais, aceitam 
melhor o procedimento (Adedonha- Enfermeira). 
 

Faz com que ela tenha confiança. Ela obtém essa confiança através dos 
brinquedos (Amarelinha- Enfermeira). 
 

As crianças aceitam melhor, às vezes você contando uma estória, criando 
uma estória em cima daquilo ali, do que vai ser feito, tem uma aceitação 
melhor do que você simplesmente chegar e impor que a criança tem que 
aceitar (Queimada- Técnica de Enfermagem). 

 
Para beneficiar o tratamento dela, até porque é uma maneira que ela tem de 
trazer o que tem na casa dela para o ambiente hospitalar (Amarelinha- 
Enfermeira). 
 

Ela se adapta mais aquele ambiente, ameniza a dor, ela consegue se sentir 
um pouco mais a vontade do que com pessoas estranhas, lugar estranho (...) 
faz com que ela sinta que você é amiga, gosta dela, ai ela se sente a vontade 
(Ciranda- Técnica de Enfermagem). 
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Consegue com que ela fique menos nervosa pra gente poder fazer o 
procedimento (Estátua- Enfermeira). 
 

Eu acho que influencia muito no tratamento deles. Não só em relação a eles 
aqui, mas influencia em tudo na vida, em tudo (Pega-Pega – Técnica de 
Enfermagem). 

 
O uso do lúdico dentro do ambiente hospitalar mostra-se como um auxiliador no 

processo de adaptação da criança, diante de transformações que ocorrem a partir do momento 

que é admitida no setor para ser internada. Ele é usado como fator de proteção, aumentando 

assim a resiliência da criança. O brincar no hospital é efetivo, pois auxilia na redução de 

tensão, raiva, frustração, conflito, ansiedade e outros sentimentos que essa criança possa vir a 

ter (CARVALHO; BEGNIS, 2006 apud SOARES, 2003). 

A utilização deste recurso, além de auxiliar em uma melhor adaptação da criança, ele 

também contribui para a desmistificação do ambiente hospitalar, em que este é percebido 

como um ambiente hostil, tornando-o na visão da criança como um lugar melhor e mais 

agradável. Quando as crianças vivenciam situações de hospitalização, a qualidade do 

ambiente pode afetar diretamente o processo de recuperação, sendo assim, as intervenções no 

contexto hospitalar devem visar à promoção de condições favoráveis a esse sujeito e também 

a reabilitação dos efeitos de experiências adversa (CARVALHO; BEGNIS, 2006 apud 

SOARES; ZAMBERLN, 2001). 

O lúdico se torna cada dia mais potencializador na assistência à criança, visto que ele 

permite que esta se adapte melhor ao ambiente hospitalar, sendo este estranho para ela, assim 

como faz com que ele traga um pouco do que ela vive dentro de casa para o hospital, fazendo 

com que os sentimentos de tristeza, solidão, saudade de casa fiquem mais amenos e esta possa 

aderir ao tratamento de uma melhor forma. 

Entrar no mundo imaginário da criança é importante, pois facilita uma adequação, 

compreensão e inserção da criança no mundo que a cerca, o cuidado de enfermagem com uso 

do recurso lúdico se dá de forma integral e mais cuidadosa, onde a utilização de jogos, 

brincadeiras, cantos e danças estão presentes, para subsidiar o cuidado.  

O brincar para a criança é importante para seu crescimento e desenvolvimento, pois 

desta forma lúdica, busca compreender o mundo real do adulto, interagindo com ele 

intensamente e de maneiras variadas. É brincando que a criança tenta assimilar todos os 

sentimentos de medos, angústias, dores que ela vivencia no ambiente hospitalar (RAVELLI; 

MOTTA, 2005). 
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O lúdico promove o desenvolvimento físico, psicológico, social e moral; ajuda a 

criança a perceber o que ocorre consigo, libera temores, raiva, frustração e ansiedade. Além 

disso, ajuda a revelar seus pensamentos e sentimentos, promovendo satisfação, diversão e 

espontaneidade, favorecendo o exercício de suas potencialidades (BRITO, et al, 2009 apud 

FRANÇANI, et al, 1998). Ele também humaniza o atendimento e estimula o contínuo e 

adequado desenvolvimento neuropsicomotor da criança e faz prevenção em saúde mental 

(SAMPAIO; NOVAES, 2001). 

É por meio de atividades lúdicas que a criança tem oportunidade de raciocinar, 

descobrir, persistir e perseverar, tornando-se capaz de aprender a perder ao perceber que 

haverá novas oportunidades para ganhar, aprende a ter paciência e não desistir de enfrentar os 

problemas encontrados (JANSEN; SANTOS; FAVERO, 2010 apud FAVERO, et al, 2007).  

Foram apontados ainda entre os benefícios àqueles relacionados à interação entre a 

criança, a mãe acompanhante e a equipe de enfermagem. Referindo que o lúdico facilita a 

assistência de enfermagem à criança com leucemia e assim otimiza o trabalho. 

 
Eu acho que tem uma colaboração melhor da criança como paciente, a 
gente tem participação da mãe, acho que a gente tem mais envolvimento das 
partes, tanto da enfermagem, como da mãe que acompanha a criança como 
do próprio paciente também (Esconde- Esconde – Enfermeira). 
 

Acho importante a gente tentar trazer a criança para o nosso lado, porque o 
mundo da criança é muito fantasioso, então, acho que através de contar 
história, é uma forma fácil de a gente trazer a criança até nós e facilitar o 
trabalho (Cabra-Cega- Técnica de Enfermagem). 
 

Eu acho que otimiza o trabalho e a participação de todas as partes 
(Esconde- Esconde- Enfermeira). 
 

O benefício é para a gente e para ele, porque é muito ruim a gente tratar de 
uma criança que tem leucemia, porque a criança fica enjoada, quando ela 
está com dor, é um meio mais fácil da gente chegar (Pique- Técnica de 
enfermagem). 
 

Além da melhor adaptação por parte da criança no ambiente hospitalar, o lúdico 

aumenta os laços entre criança- profissional, fazendo com que haja uma maior confiança e 

empatia entre ambos e o trabalho se efetue com maios sucesso.  

No contexto do cuidado, o lúdico propicia o autoconhecimento e o conhecimento do 

outro através do prazer e da descontração. Ele se torna facilitador do processo de relações 

interpessoais, permitindo que haja uma melhor compreensão das experiências com maior 

espontaneidade, criatividade e prazer. (ERDMANN, 1998).   
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Brincando, o profissional fortalece os laços de confiança com a criança, facilitando o 

cuidado e propiciando uma melhor interação entre cuidador e o ser cuidado (COELHO, et al, 

2010 apud BIZ, 2001). O lúdico faz com que a criança conheça melhor a equipe que a cuida, 

possibilitando que a relação entre elas ocorre de uma forma mais natural e com maior 

afinidade de ambas as partes. 

Além disso, efetiva a assistência de enfermagem, em que amplia a visão do cuidado 

com o corpo puramente fisiológico, mas também, envolvendo manifestações de afeto à 

criança que está hospitalizada possibilitando que haja o conhecimento desse sujeito como um 

todo e não apenas a doença que o acomete (MENDES; BROCA; FERREIRA, 2009 apud 

BEUTER, 2004). 

O brincar é visto como elo entre a criança e os profissionais de saúde, em que não se 

baseia apenas em atividades que são desenvolvidas, mas também no tipo de relação que se 

estabelece. Este recurso exerce função terapêutica não apenas na criança, mas também sobre 

os pais, pois proporciona uma oportunidade de reorganização e de descanso, pois quando 

brincam com seus filhos, eles deslocam por algum tempo o foco do seu pensamento para algo 

além da doença. Os pais se sentem consolados quando vêem seus filhos brincando, 

esquecendo por um tempo os efeitos negativos gerados tanto pela doença quanto pela 

hospitalização. O brincar no hospital também possibilita uma melhor interação entre pais e 

filhos, ajudando-os a lidar melhor com a internação. (CARVALHO; BEGNIS, 2006) 

 A presença do lúdico funciona como elo entre a criança e equipe, caracterizando-se 

como uma atividade-meio, isto é, um recurso que tem como finalidade facilitar ou conduzir 

aos objetivos estabelecidos (BRITO, et al, 2009 apud BEGNES; CARVALHO, 2006) 

O brinquedo é um objeto facilitador para intermediar o cuidado. Ele é um instrumento 

essencial na assistência à criança, pois, a partir do brincar, ela se integra a si mesma, às outras 

pessoas e ao meio ambiente. Ele também possui o atributo de possibilitar à criança a 

dramatização de papeis, de conflitos, funcionando como “válvula de escape”. Permite que um 

conflito vivenciado pela criança seja compreendido. (GIACOMELLO; MELO, 2011 apud 

RIBEIRO, 2006). 

A equipe de enfermagem deve utilizar deste recurso como parte de sua assistência, 

visto que, ele é um instrumento facilitador no cuidado á criança hospitalizada. Brincar é 

importante para a criança, portanto, a equipe de enfermagem deve reconhecer essa 

necessidade, propiciar meios para a sua realização e incorporá-la de forma sistemática no 

cuidado diário prestado à criança hospitalizada (JANSEN; SANTOS; FAVERO, 2010 apud 

CINTRA; SILVA; RIBEUIRO, 2006). 
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 Além dos benefícios da utilização do lúdico durante a assistência à criança 

hospitalizada, um sujeito destacou as facilidades relacionadas à utilização do lúdico. Em seu 

depoimento tais facilidades foram relacionadas à personalidade de cada criança. Isto mostra 

que o cuidado deve ser realizado de forma individualizada, e o uso do lúdico se mostra como 

um instrumento capaz de auxiliar a equipe a conhecer a criança nas suas diversas 

singularidades.  

 

As facilidades variam de criança pra criança, (...) da empatia, se a criança 
tem uma boa aceitação, boa simpatia com a gente, se for uma criança muito 
fechada, então a gente calcula por ai que a gente pode entrar no mundo da 
criança, a gente deve se afastar um pouco no momento certo. (Cabra- Cega- 
Técnica de Enfermagem) 
 

O lúdico pode trazer benefícios tanto para a criança como para o profissional. Ele é 

capaz de estabelecer vínculos, aumentar o elo entre criança-equipe- família, otimizar o 

trabalho e ajudar a criança se adaptar ao ambiente hospitalar, reduz efeitos e sentimentos de 

tristeza, ansiedade e medo decorrentes da hospitalização, quanto da terapia, além de auxiliar 

no desenvolvimento físico e mental da criança. 

 
4.2.4. As dificuldades do uso do lúdico 
 
 

Entre as dificuldades da utilização do lúdico na assistência às crianças, os sujeitos se 

posicionaram e relacionaram essas questões ligadas à falta de brinquedo no setor, aos tipos de 

brinquedos que podem ser utilizados e os brinquedos da criança em precaução. 

 

 
Aqui não tem brinquedo, aqui quem tem que fazer as facilidades somos nós, 
aqui não tem uma coisa para distrair a criança para chamar atenção da 
criança, aqui tem que ser você mesmo (Pique- Técnica de Enfermagem). 
 
A única dificuldade que eu tenho e acho que existe é que não é qualquer tipo 
de brinquedo que pode trazer aqui para a enfermaria. Brinquedos peludos a 
gente pede para os pais não trazerem (Amarelinha- Enfermeira). 
 
Dificuldade só mesmo essas questões de orientação, por exemplo, criança 
que está em isolamento e deixa esses brinquedos espalhados (Amarelinha- 
Enfermeira). 
 

 
O brinquedo é utilizado como instrumento facilitador do cuidado à criança 

hospitalizada, sendo este um mediador da aproximação do profissional durante os 

procedimentos. Mesmo sabendo da importância no brinquedo para a criança, muitas 
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instituições de saúde ainda não possuem esses recursos em quantidade e qualidade suficientes 

dentro das brinquedotecas dos setores de pediatria. Outro ponto importante que deve ser 

destacado, é que a escassez de brinquedos nesse ambiente pode ser decorrente das normas da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de cada hospital, pois o brinquedo pode 

ser veículo que facilita a infecção cruzada dentro das enfermarias.  

No ambiente hospitalar, os brinquedos pertencentes às brinquedotecas, são 

compartilhados entre as crianças, e esses brinquedos se tornam um meio que propicia 

transmissão de patógenos. Além disso, pode ocorrer de as crianças levarem seus próprios 

brinquedos para o hospital e compartilhá-los com as outras crianças. Para que as crianças não 

percam este momento de prazer, a instituição pode adotar medidas de limpeza e desinfecção 

desses brinquedos periodicamente. Deve-se também elaborar medidas para desinfecção dos 

brinquedos principalmente por crianças em precauções específicas nos hospitais, pois em 

alguns casos os pacientes não podem frequentar as brinquedotecas, tendo que realizar as 

atividades de lazer dentro do próprio quarto (FREITAS, et al, 2007) 

Na discussão desta subunidade temática, percebeu-se que ainda existe escassez de 

publicações abordando essa temática. É necessário que se discuta a importância do uso de 

brinquedos dentro do hospital, mas também a maneira de como proporcionar lazer com 

segurança para a criança. É necessário que se adotem protocolos de limpeza e desinfecção 

desses brinquedos dentro do hospital, para não privar as crianças de terem momentos 

recreativos dentro de um ambiente completamente estranho para ela. 

Além das dificuldades que foram citadas acima, os sujeitos também apontaram as 

dificuldades relacionadas às condições físicas e comportamentais da criança.  

 
A maior dificuldade é quando a criança está muito fragilizada, muito 
deprimida, e ai fica difícil o diálogo, a conversa (...) essa relação 
interpessoal com a criança é mais difícil (Cabra- cega - Técnica de 
Enfermagem). 
 
Às vezes quando ela é muito fechada é a maior dificuldade (Ciranda-
Técnica de Enfermagem). 
 
Quando é criança de primeira internação é difícil de chega (...) às vezes ela 
só chora, quando é pequenininho só quer a mãe, tudo ela associa a furar, 
você não pode nem chegar perto, eles não podem ver ninguém de branco, 
independente de quem for, fica meio difícil de chegar até a criança (Peteca- 
Técnica de Enfermagem). 
 
Às vezes ela está tão ansiosa que ela não consegue entender aquilo que você 
está falando, ela não consegue interagir com a gente, é mais difícil mesmo 
(Estátua-Enfermeira). 
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Porque como elas vivenciam demais a realidade do tratamento, nem sempre 
elas aceitam o contato, a conversa, nem sempre tem uma aversão quando a 
gente chega perto, elas já acham que vamos fazer alguma coisa de mau e 
não ficam abertas a diálogo nenhum (Queimada-Técnica de Enfermagem). 

 
 

Sabe-se que quando a criança se encontra hospitalizada, ela vivencia situações diferentes 

dentro de um ambiente completamente estranho, onde sua rotina diária é completamente 

modificada. Sendo este um ambiente impessoal, cheio de tabus e significados, que causam 

impacto no contexto diário dessa criança. A hospitalização faz com que a criança se afaste da 

sua residência e família, tendo que se adaptar a um ambiente completamente distinto, com 

rotinas e pessoas diferentes além de procedimentos que lhes causam desconforto (JANSEN; 

SANTOS; FAVERO, 2010). 

A hospitalização pode desencadear reações imediatas na criança, onde elas podem 

apresentar choros, súplicas e recusas de ficar no hospital desde o momento da sua admissão 

no hospital. Além disso, reações tardias podem surgir durante a hospitalização, tais como: 

problemas alimentares, transtornos emocionais, distúrbios do sono, dentre outros, dificultando 

que haja uma melhor aceitação do tratamento e contato do profissional com a criança 

(CIBREIROS, 2000).  

Além das dificuldades relacionadas à hospitalização, o profissional também se depara 

com crianças que são menos receptivas, mais caladas, não interagem com pessoas estranhas, 

apenas com seus familiares. Ao me deparar no setor do estudo, percebi que muitas crianças 

não estabelecem vínculo com o profissional de enfermagem, pois têm medo de que eles façam 

qualquer procedimento que lhes causem dor. A equipe de enfermagem tentou interagir com as 

crianças que se mostravam mais afastadas e mais caladas, e a reação da maioria das crianças 

era o choro, a negação, a aproximação com a mãe e a não aceitação do procedimento que seria 

realizado. 

Martins et al, (2001) afirma que a hospitalização pode deixar a criança ansiosa, insegura 

e com medo, sobretudo quando ela  não é preparada para a hospitalização e o tratamento a que 

será submetida. Dentre as diferentes situações estressantes que ocorrem no hospital, 

destacamos os procedimentos invasivos, como a punção venosa, em que este procedimento 

contribui para aumentar o medo e a ansiedade da criança, e esses sentimentos são expressos 

por meio do choro, da raiva e até mesmo por agressões.  

Devemos pontuar também que alguns comportamentos podem ter relação com os efeitos 

colaterais da quimioterapia antineoplásica, pois este tratamento na maioria das vezes 

desencadeia efeitos indesejáveis e poucos suportáveis para as crianças. Segundo INCA 
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(2008), a quimioterapia gera efeitos tóxicos diferentes em qualidade e intensidade, destacam-

se como efeitos indesejáveis: náuseas, vômitos, febre, mal estar, fadiga e dor. Esses efeitos 

deixam as crianças bastante debilitadas, tornando-as pouco receptivas e dificultando a 

aproximação do mesmo e também da utilização do lúdico. Sabe-se também que esses efeitos 

têm durações variadas, afetando diferentes planos da criança.  

 Os sujeitos apontaram ainda dificuldades relacionas a dinâmica de trabalho: falta de 
tempo. 
 

 
Às vezes a gente não tem muito tempo, tem plantões que fica complicado de 
você parar e brincar um pouquinho com eles e explicar um procedimento 
(Adedonha- Enfermeira). 
 

Tempo, pois a gente tem pouco de e também a falta de alguns materiais 
(Pular Corda- Técnica de Enfermagem). 

 

O cuidar em enfermagem não é um ato que envolve apenas o domínio de técnicas e 

tecnologias, mas saber lidar com outro, sentir seu espírito, seu olhar, sua impotência, sua dor, 

suas revoltas e também suas alegrias. Sabemos que alguns profissionais podem não considerar  

essas questões como primordiais, observando-se, muitas vezes, como justificativa a falta de 

tempo e o reduzido número de profissionais, fazendo com que deixem a atenção, o brincar, as 

explicações necessárias em segundo plano, porém, consideram que isso seja importante para 

melhorar assistência e a adaptação dessa criança dentro do hospital (LEITE; SHIMO, 2007 

apud FERREIRA, 2002). 

Mesmo a rotina hospitalar exigindo do profissional que as atividades sejam realizadas 

dentro de um determinado tempo, vimos que a utilização do lúdico otimiza o trabalho do 

profissional, pois ele facilita a criação de laços com a criança, possibilitando que o cuidado 

seja prestado de maneira eficiente e num menor tempo.  

 Mesmo sabendo-se a importância do lúdico e de os profissionais o utilizam apesar das 

dificuldades, observou-se que durante o período de coleta de dados, que a enfermagem 

utilizou pouco desse recurso, mesmo tendo tempo para realizá-lo. Além disso, mesmo durante 

os procedimentos, observou-se que a equipe utiliza mais uma linguagem de fácil 

entendimento, do que o lúdico propriamente dito. Pode-se atribuir isso a falta de 

conhecimento de alguns profissionais sobre o significado da palavra lúdico e por não terem 

tido algum conteúdo a respeito do tema durante sua formação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Ao longo deste estudo, de foro qualitativo, buscou-se identificar a utilização do lúdico 

pela equipe de enfermagem no cuidado à criança com doença onco-hematológica 

hospitalizada. A observação não-participante e a entrevista semi-estruturada, realizada com a 

equipe de enfermagem, possibilitou-me descrever quais eram as facilidades, benefícios da 

utilização do lúdico, bem como as suas dificuldades. 

Dentre as doenças onco-hematológicas que acometem as crianças, destacam-se as 

leucemias e os linfomas. Sabe-se que para o tratamento dessas patologias, requer prolongadas 

internações, levando as crianças a permanecerem internadas por dias ou meses ao longo do 

tratamento. 

 A hospitalização gera mudanças no cotidiano da criança e família, fazendo com que 

ambas tenham que estabelecer novas adaptações. Ocorre também afastamento dos familiares, 

dos colegas e sua rotina. Além disso, ela gera na criança mudanças comportamentais e 

emocionais, tornando-as mais inseguras, ansiosas e com medo do novo ambiente.  

O medo das crianças que se encontram internadas está ligado aos procedimentos 

invasivos, separação da família ou eventos que possam lhe causar dor. Essas experiências 

decorrentes da hospitalização são vista por ela como desconhecidas e difíceis de acostumar. 

Todas essas adversidades podem interferir no desenvolvimento normal da criança, e cabe ao 

profissional que a assiste intervir para que os danos sejam os minimizados. 

Durante a hospitalização, a equipe de enfermagem é quem passa a maior parte do 

tempo com a criança. Sendo assim, vimos que essa profissão tem um importante papel na 

redução do impacto da hospitalização da criança com doença onco-hematológica 

hospitalizada, auxiliando a enfrentar esse novo momento e também diminuir os prejuízos que 

possam acometer o desenvolvimento saudável desse sujeito. 
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A equipe de enfermagem que trabalha no setor de pediatria deve recorrer à criatividade 

e entrar no “mundo fantasioso” da criança para prestar os cuidados e aumentar seus laços com 

ela. Uma estratégia que pode ser adotada é a utilização do lúdico durante o cuidado à criança 

que esteja hospitalizada.  

O lúdico possui uma definição abrangente, estando ligados a diferentes recursos ou 

matérias que proporcionem ao sujeito momentos de prazer. Ele está ligado ao 

brincar/brinquedo, a jogos, a fantasias, uma linguagem mais facilitadora, a contar histórias, a 

música, aos fantoches, a vestimenta com desenhos infantis, ao ambiente, a ir ao cinema, etc.  

Foram apontados os benefícios da utilização do lúdico na assistência à criança que se 

encontra hospitalizada, sendo este recurso facilitador do processo de adaptação da criança no 

ambiente hospitalar e mediador do vínculo entre profissional-criança-família, assim como na 

redução de fatores estressantes que possam causas danos a ela. Porém, ainda existem muitas 

dificuldades de se utilizá-lo como aquelas relacionadas às condições físicas e 

comportamentais da criança durante o tratamento, pois ela pode ficar muito fragilizada, 

deprimida e pouco receptiva à brincadeira, foram apontadas ainda a falta de tempo e de 

recursos materiais (brinquedo). 

A realização desse estudo pode ampliar a importância da utilização do lúdico pela 

equipe de enfermagem, assim como desconstruir certos receios sobre a utilização desse 

recurso em ambiente hospitalar. Apesar de existirem muitas publicações a respeito da 

temática, a realidade é ainda distante do que observamos nos artigos. Mesmo os profissionais 

de enfermagem sabendo dos benefícios do lúdico, eles utilizam muito pouco durante a sua 

prática. 

Espero que esse estudo contribua para as reflexões dos profissionais de enfermagem a 

cerca do cuidado em ambiente hospitalar com crianças que se encontram hospitalizadas. Além 

disso, mostrar a importância de um cuidado mais humanizado e de forma singular, 

preconizando não apenas aos procedimentos de rotina, mas a singularidade e fantasia de cada 

criança. É esperado também que a equipe de enfermagem implemente o lúdico na sua prática 

diária, possibilitando ser usados na avaliação, diagnóstico e intervenção de enfermagem. 

É necessário que as escolas de enfermagem e instituições de saúde instruam os 

profissionais a utilizarem o lúdico durante a assistência e ratifiquem a importância e benefício 

que esse recurso propicia à criança. Pois independente do ambiente que esse sujeito se 

encontra, o brincar faz parte de seu desenvolvimento, além disso, é um direito dela, e não 

podemos privá-la da oportunidade de fazê-la sentir prazer e crescer de forma saudável. 
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8. APÊNDICES 
 
8.1. Apêndice 1- Roteiro de observação não-participante 
 
 

1- O setor de pediatria é um ambiente que traz em sua estrutura física cores claras, 
figuras infantis em suas paredes, tem brinquedoteca, entre outros? ( ) sim ( ) não. Observações 
do 
pesquisador....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
  
2- Quanto à vestimenta da equipe de enfermagem, ela utiliza jalecos com desenhos 
infantis bordados em sua vestimenta de trabalho? ( ) sim ( ) não. Observações do 
pesquisador....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
3- Durante um procedimento a equipe de enfermagem utiliza o lúdico para realizá-lo, 
como por exemplo, contar história, utilizar fantoches ou brinquedos, etc.? ( ) sim ( ) 
não.Observações do 
pesquisador....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
4- A equipe de enfermagem auxilia à criança hospitalizada a ter momentos de descontração. 
Como por exemplo, ajudando a encaminhar para a sala de recreação, estimulando e auxiliando 
a sair do leito para sua participação em atividades como jogos, assistir TV, etc? ( ) sim ( ) não. 
Observações do 
pesquisador....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
5- A equipe de enfermagem aborda a criança utilizando uma linguagem de fácil 
entendimento para a criança? ( ) sim ( ) não.Observações do 
pesquisador....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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8.2 Apêndice 2- Roteiro de entrevista 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome (iniciais):__________________________________________________ 

Escolaridade:____________________ 

Tempo de formação:____________________________________ 

Especialização (  ) não    (  ) sim     Qual__________________________    

Tempo de atuação em pediatria:_________________________________ 

Tempo de atuação no setor:_____________________________________ 

 

PERGUNTAS 

a) O que você entende como lúdico? 

 

b) Você utiliza o lúdico durante sua assistência à criança com doença onco-hematológica 

hospitalizada?  

 

c) Em sua opinião quais são as facilidades e benefícios na utilização do lúdico durante a 

assistência à criança com doença onco- hematológica hospitalizada?   

 

d) Em sua opinião quais são as dificuldades na utilização do lúdico durante a assistência de 

enfermagem a criança com doença onco- hematológica hospitalizada? 
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8.3. Apêndice 3- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIATRICA 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PROJETO DE PESQUISA: “Utilização do lúdico pela equipe de enfermagem no cuidado à criança com doença 
onco-hematológica hospitalizada” 
Pesquisador Responsável: Profª. Liliane Faria da Silva. 
Coleta de dados: Jéssica Renata Bastos Depianti 
Instituição: Instituto de Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti 
 
Nome do Voluntário:_____________________________________________________ 
 RG: _______________________ 
 
 A/O Sr(a)  está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “ Utilização do lúdico pela equipe 
de enfermagem no cuidado à criança com doença onco-hematológica hospitalizada” de responsabilidade da 
pesquisadora Liliane Faria da Silva.  

A pesquisa aqui apresentada tem como objetivos: 1-Identificar se a equipe de enfermagem utiliza o 
lúdico durante sua assistência à criança com doença onco-hematológica hospitalizada; 2-Descrever as 
facilidades, benefícios e dificuldades apontados pela equipe de enfermagem na utilização do lúdico durante a 
assistência à criança com doença onco- hematológica hospitalizada.  
 Este estudo justifica-se, pela relevância atribuída à utilização do lúdico pela equipe de enfermagem no 
cuidado à criança com doença onco-hematológica hospitalizada, visto que, sabemos que a hospitalização gera 
mudanças no cotidiano da criança. 
 A coleta de dados será realizada em duas etapas: a primeira consta em uma observação não- participante 
e a segunda através de uma entrevista semi-estruturada que será gravada com o auxilio de um MP3.   

Os dados obtidos através da observação e da entrevista, serão tratados de forma anônima e confidencial; 
ou seja, em nenhum momento, será divulgado o seu nome, e somente os pesquisadores terão acesso à gravação. 
A gravação e a transcrição das falas dos sujeitos estarão disponíveis por um período de cinco anos e após isso 
serão descartadas. Os dados obtidos nessa pesquisa serão utilizados para produção do trabalho de conclusão do 
curso de graduação em Enfermagem, bem como para elaboração e publicação de artigo científico e apresentação 
de trabalhos em eventos científicos. 

A entrevista será marcada em um dia e horário que você achar melhor. É importante que saiba que você 
poderá desistir de participar da pesquisa em qualquer momento. 

Esta pesquisa não oferece riscos para você e os benefícios da sua participação são de aumentar o 
conhecimento científico na área de Enfermagem Pediátrica. 

Se houver dúvidas ou quiser que os dados não sejam mais utilizados, por favor entre em contato com a 
graduanda Jéssica Renata Bastos Depianti (2198918630), e-mail: jrbdepianti@gmail.com 
 Declaro que, após leitura e esclarecimento pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 
consinto voluntariamente em participar do presente Protocolo de Pesquisa, entendo ainda que possa retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante da realização do mesmo. 
 
 Eu,_____________________________________________________________, RG no 
._____________________________, declaro ter sido informada e concordo em particular como voluntária da 
pesquisa acima descrita. 
 
    Rio de Janeiro,_______de_______________de 20___.          
 
 
________________________________                      _____________________________________ 

(Participante)                                                        Jéssica Renata Bastos Depianti 
                                                                               (Responsável por obter o consentimento) 
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9. ANEXOS 
 
9.1. Anexo 1- Parecer Consubstanciado Aprovado 



ERROR: undefined

OFFENDING COMMAND: !!

STACK:


