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1. Resumo: O Brinquedo Terapêutico é uma das ferramentas utilizadas na 

enfermagem com intuito de proporcionar a adaptação de crianças hospitalizadas. O 

objetivo deste estudo foi descrever os benefícios da utilização do Brinquedo 

Terapêutico na assistência de enfermagem à criança hospitalizada e sua família. 

Trata-se de uma revisão de literatura as bases de dados eletrônicas: LILACS; 

BDENF; Scielo nos anos de 2001 a 2014. Nos resultados preliminares os benefícios 

do Brinquedo Terapêutico foram o Auxilio na expressão das emoções, Promoção da 

diminuição da dor; Minimizar o medo da criança; Melhora na aceitação de 

procedimentos invasivos; Melhora a interação criança, família e equipe de 

enfermagem. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A hospitalização é uma experiência que repercute no desenvolvimento da 

criança, além da patologia física, ela sofre de outra doença, a própria hospitalização, 

que se não for adequadamente tratada, deixará marcas em sua saúde mental 

(RIBEIRO; ANGELO 2005). 

O processo de doença e hospitalização, geralmente é acompanhado de 

procedimentos intrusivos e dolorosos, constituem experiências altamente 

estressantes para a criança (RIBEIRO 1998).  

 A equipe de saúde pode criar condições em um espaço lúdico onde a 

realidade vivenciada pela criança, na fase da hospitalização, seja envolvida pelo 

imaginário, facilitando sua elaboração e sua aceitação (FONTES et al.; 2010). 

 O Brinquedo Terapêutico é uma alternativa que possibilita a diminuição da 

ansiedade da criança gerada por experiências atípicas de sua idade, através de um 

brinquedo estruturado de acordo com o procedimento a ser realizado (CINTRA; 

SILVA; RIBEIRO 2006).  

Assim, os enfermeiros devem conhecer está ferramenta de trabalho e seus 

benefícios para subsidiá-los na abordagem da criança hospitalizada e sua família. 

 

3. OBJETIVO 

Descrever os benefícios da utilização do Brinquedo Terapêutico na 

assistência de enfermagem à criança hospitalizada e sua família. 

 

4. METODOLOGIA 



 Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, investigando artigos científicos 

publicados entre 2001 e 2014 em consultas às bases de dados eletrônicos: LILACS; 

BDENF e Scielo. As palavras-chaves utilizadas na investigação foram: Brinquedo 

Terapêutico; Enfermagem Pediátrica; Criança Hospitalizada; Cuidados de 

Enfermagem. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O Brinquedo Terapêutico é uma importante ferramenta utilizada para ajudar a 

criança a liberar seus temores e ansiedades, permitindo que ela exponha o que 

sente e pensa (SOUZA et al.; 2012). O Brinquedo Terapêutico pode ser utilizado por 

qualquer enfermeira, para qualquer criança e em qualquer local que seja 

conveniente para ambas, as sessões devem durar entre 15 e 45 minutos e apenas 

as expressões verbais da criança deve, ser refletidas (CINTRA; SILVA; RIBERIO, 

2006). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES. 

  Os benefícios da utilização do Brinquedo terapêutico para a criança e sua 

família são apresentados segundo as categorias: 

6.1 Auxilia a expressar as emoções:  O brincar surge como um direito e 

oportunidade para a criança hospitalizada expor seus sentimentos mais profundos e 

aliviar suas tensões e estresse decorrentes da hospitalização (OLIVEIRA 2012). 

6.2. Promove a diminuição da dor:  Foi evidenciado por Kiche; Almeida (2009) a 

redução do escore de dor após o uso do brinquedo terapêutico instrucional. 

6.3. Minimiza o medo da criança: Kiche; Almeida (2009) descreve em sua 

pesquisa que o medo e tensão muscular tornaram-se menos frequente após a 

sessão do BT. 

6.4. Melhora na aceitação de procedimentos invasivos:  Com o Brinquedo 

Terapêutico ocorre melhor compreensão das crianças quanto aos cuidados a serem 

realizados (JANSEN; SANTOS; FAVERO, 2010). 

6.5. Melhora a interação criança, família e equipe de enfermagem: A utilização 

do BT é muito importante porque a criança consegue passar tudo o que está 

sentindo e o que não consegue explicar para o brinquedo (BENTO et al., 2011). 

 



7. FONTES CONSULTADAS. 

BENTO A. P. D.; AMORIM H. C. C.; FILHO M. B. A.; OLIVEIRA C. S. Brinquedo 

Terapêutico: Uma Análise da Produção Literária dos Enfermeiros. Rev. Eletrônica 

Gestão & Saúde, V.2, Nº.1, 2011. Disponível em: 

HTTP://gestaoesaude.unb.br/index.php/gestaoesaude/article/view/107/pdf Acesso: 

22/03/2014. 

CERIBELLI, C.; MARQUES, F. R. B. - Apostila enfermagem à criança e 

adolescente hospitalizada. Faculdades Metropolitanas Unidas. Curso de 

Enfermagem, 2013 (p. 16) 

 

CINTRA, S. M. P.; SILVA, C. V.; RIBEIRO, C. A. O ensino do brinquedo/brinquedo 

terapêutico nos cursos de graduação em enfermagem no Estado de São Paulo - 

Rev. Bras. Enf. V.59 nº4 Brasília July/Aug. 2006. Disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672006000400005&lng=en&nrm=iso&tlng=pt Acesso em: 15/02/2014.  

 

FONTES, C. M. B.; MONDINI, C. C. S. D.; MORAES, M. C. A. F.; BACHEGA, M. I.; 

MAXIMINO, N. P.- Utilização do brinquedo na assistência à criança hospitalizada. 

Rev. Bras. Ed. Esp., Marília, v.1, 2010. 

 

JANSEN M. F.; SANTOS R. M.;FAVERO L. Benefícios da utilização do brinquedo 

durante o cuidado de enfermagem prestado à criança hospitalizada.  Rev Gaúcha 

Enf. V.31, nº2, 2010.  Disponível em: HTTP://scielo.br/pdf/rgenf/v31n2/07.pdf  

Acesso: 22/03/2014. 

 

KITCHE M. T.; ALMEIDA F. A. Brinquedo terapêutico estratégia de alívio da dor e 

tensão durante o curativo cirúrgico em crianças – Acta Paul Enf. V.22, nº2, 2009. 

Disponível em: HTTP://scielo.br/pdf/ape/v22n2/a02v22n2.pdf         Acesso: 

19/03/2014. 

 

http://gestaoesaude.unb.br/index.php/gestaoesaude/article/view/107/pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672006000400005&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672006000400005&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://scielo.br/pdf/rgenf/v31n2/07.pdf
http://scielo.br/pdf/ape/v22n2/a02v22n2.pdf

