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1.RESUMO 

       Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com objetivo de descrever os 

benefícios da  utilização do brinquedo terapêutico para uma assistência humanizada  

à criança hospitalizada. Os resultados podem fornecer subsídios  para que os 

enfermeiros reflitam sobre a importância da utilização do brinquedo terapêutico 

como uma estratégia que facilita a comunicação e interação, visando diminuir o 

estresse causado pela hospitalização na criança.  

2.INTRODUÇÂO 

     O brinquedo terapêutico  traz inúmeros benefícios para a criança, familiares e 

equipe de enfermagem e sua utilização na assistência de enfermagem aproxima os 

profissionais do universo da criança (FRANCISCHINELLI et al., 2012). 

      A construção do relacionamento entre a família, criança e equipe de 

enfermagem e de extrema importância porque promove o bem- estar (PONTES et 

al., 2008). Os familiares possuem conhecimento sobre os aspectos fisiológicos, 

comportamentais e emocionais da criança e a equipe de enfermagem precisa 

promover uma boa comunicação  e interação, tornando-os co-participantes, 

contribuindo no cuidado (COLLET, 2012).Temos verificado que as atividades lúdicas 

estão cada vez mais sendo  incorporadas nas rotinas hospitalares, sendo relatados 

e discutidos seus benefícios positivos, porém, contrasta-se ainda a sua ausência e 

desconhecimento da técnica pelos profissionais (FROTA et al., 2007). 

3.OBJETIVO 

Descrever os benefícios da utilização do brinquedo terapêutico para uma 

assistência humanizada  à criança hospitalizada. 

4. METODOLOGIA 

      O Método adotado foi a pesquisa bibliográfica, através do levantamento de 

artigos científicos produzidos entre os anos 2003 a 2016. Foram utilizadas as bases 

de dados Scielo  e Lilacs.  

5.DESENVOLVIMENTO   

O brinquedo terapêutico (BT) necessita de um profissional para direcionar a 

criança, e necessário estimulá-la a participar. O brinquedo tem como meta conduzir 

a criança, que vivencia a situação de hospitalização, a um bem-estar físico e 

emocional. O ambiente deve ser previamente preparado com brinquedos e técnicas 

especificas para sua aplicação (LEITE, SHIMO, 2007). 
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Temos como  brinquedo: o Brinquedo Dramático ou  catártico, que permite a 

descarga emocional, através de figuras, objetos, bonecos, pintura; o Brinquedo 

Instrucional facilita a compreensão do tratamento, esclarecendo, preparando a 

criança para procedimentos  sendo demonstrado  em boneco de borracha; e o 

Brinquedo Capacitador de funções fisiológicas, que busca desenvolver atividades 

nas quais  a criança possa manter ou melhorar suas condições físicas de acordo 

com suas necessidades (KICHE; ALMEIDA, 2009).  

Não existe número fixo de sessões, vai depender da necessidade da criança 

e das situações que vivencia. As sessões podem ser em grupos, sendo o mais 

comum individual (WAKSMAN; HARADA, 2005; CARDOSO  et al., 2005; KICHE e 

ALMEIDA, 2009;ALYSSON e JULIANA, 2006). 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

6.1 Promover a interação da equipe com a criança e familiar -  o uso deste 

brinquedo como instrumentofacilitador das intervenções de enfermagem oferece ao 

profissional compreensão das necessidades e sentimentos da criança hospitalizada 

(COLLET,2012). Reduz os traumas da hospitalização, diminui o sentimentos da 

separação de seus familiares por estar longe de casa (JANSE et al.,2010). 

6.2 Minimiza os traumas e sofrimentos  causados devido a internação -  permite 

que a criança exteorize seus sentimentos diante de situações que lhe pareçam 

ameaçadoras,como no caso de procedimentos invasivos e exames (QUIRINO et al, 

2011;FRANCISCHINELLI et al.,2012). 

6.3 Promove o bem estar e propicia um ambiente acolhedor -  a criança toma 

conciencia de si e do local, aprendendo a se realacionar diante do novo ambiente 

(FRANCISCHINELLI,2012). 

6.4 Facilita a compreensão dos procedimentos -  brincar proporciona inumeros 

benefícios  á criança, já que  doença e o ambiente  a impossibilita de  atuar como 

antes (JANSEN et al., 2010). 

6.5 Ameniza sentimentos negativos, reduz a ansiedade e estresse -  a criança 

pode se relacionar de forma mais tranquila com o ambiente hospitalar e o 

tratamento, diminuido a ansiedade e o estresse (FRANCISCHINELLI et al., 2012).  

6.6Promove um momento de recreação -  um momento de recreação e importante 

em todas as faixas etárias, sendo assim a equipe de enfermagem deve ter interesse 

e  a iniciativa de promover e conhecer a técnicas do brinquedoterapêutico 

(FRANCISCHINELLI et al., 2012). 
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6.7 Diminui o tempo de internação -   a capacitação  dos profissionais e a melhoria 

da estrutura hospitalar para o atendimento a família e criança  ajuda na diminuição 

do tempo de hospitalização(FRANCISCHINELLI et al.,2012). 
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