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RESUMO 

O brinquedo terapêutico é uma ferramenta fundamental aos profissionais da área da 

saúde que trabalham em unidades pediátricas, preparando a criança para 

procedimentos invasivos e propiciando a maior aceitação e cooperação. É um 

assunto relativamente novo não tão divulgado para a população, porém de extrema 

importância para a Pediatria, mostrando os seus benefícios, tanto para o profissional 

da área da saúde que irá utiliza-lo para atingir as suas metas de assistência, quanto 

para o cliente que irá vivenciar essa experiência. O presente objetivo foi relatar a 

experiência vivida durante o seminário sobre a importância do brinquedo terapêutico 

na assistência a criança, da disciplina Processo de cuidar da saúde da criança e do 

adolescente. A metodologia se baseou na busca de informações a partir de artigos 

científicos, que consistiu na construção de uma análise ampla, contribuindo para 

discussões sobre resultados de pesquisas, assim como reflexões sobre o tema. Em 

relação a discussão, apesar de ser um tema singular, sem complexidade, nos 

deparamos com a necessidade de uma análise mais detalhada no desenvolvimento 

do estudo. Como o Brinquedo Terapêutico apresenta três formas, tivemos que dar 

ênfase ao direcionamento de cada tipo para o perfil adequado de cada criança, para 

que não houvesse divergência de compreensão. Consideramos que a brinquedo 

terapia, um recurso muito importante na assistência de enfermagem, possibilita a 

criança interagir com brinquedos e com a ação de enfermagem sem medo. Isso 

significa ter a capacidade de estabelecer atos de cuidados eficientes que contribuam 

para a antecipação da melhora do paciente. O seminário, numa visão geral, foi 

apresentado de forma sucinta e objetiva conforme o esperado, disseminando o 

interesse dos profissionais de enfermagem que vão entrar no mercado de trabalho a 

terem uma conduta melhor de acordo com o perfil de cada criança.   

PALAVRAS-CHAVE: Brinquedo Terapêutico; Saúde da criança; Enfermagem. 

INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1930, quando surgiu a primeira ideia de brinquedoteca 

no mundo, estudos vem apontando uma grande importância no brincar, destacando-

o como uma possibilidade de mudar o cotidiano da assistência às crianças, através 

de uma junção entre mundo real e imaginário, pode-se ultrapassar as barreiras do 

adoecimento e os limites de tempo e espaço. (CINTRA, SILVA, RIBEIRO, 2015) 



Desde a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, realizada em 

1990, práticas que evidenciam e valorizam o atendimento vem sendo realizadas. Ele 

permite um atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde, respeito à sua integridade física, psíquica e moral, preservação da 

imagem, identidade, autonomia, valores, dentre outros. (OLIVEIRA et al., 2015) 

Tais propostas tem forte ligação com o cuidado sem trauma, que pressupõe o 

uso de intervenções apropriadas para diminuir ou eliminar o sofrimento físico e 

psicológico da criança e sua família no sistema de cuidado à saúde. A prestação da 

assistência à criança abrange muito mais de que possamos imaginar, pois, além da 

execução adequada da técnica ou do domínio dos conhecimentos relacionados à 

determinada patologia, exige que a criança e sua família sejam contempladas como 

um todo: atender suas necessidades emocionais, estabelecer vínculos com ela e a 

família, saber compreendê-la, conforme a fase de desenvolvimento em que se 

encontra e, especialmente, quando vivencia um processo de doença. (KICHE, 

ALMEIDA, 2009) 

Desde os primeiros anos de vida, a criança se relaciona com o mundo a sua 

volta brincando, esse é o seu principal meio de expressar o que está absorvendo 

diariamente. A atividade lúdica nesse processo se torna essencial ao 

desenvolvimento infantil, pois é por meio de brincadeira que ela aprende o que 

ninguém pode ensinar sobre o seu mundo e sobre si mesma: o que pode fazer, 

como interagir com as coisas e as situações, e como se adaptar as demandas do 

mundo real. (PONTES, et al., 2015) 

Para a criança, brincar é uma atividade essencial ao bem-estar físico, 

emocional, mental e social, uma necessidade de desenvolvimento que não cessa 

quando ela adoece ou é hospitalizada. Quando não se propicia a possibilidade de 

brincar, ela poderá apresentar distúrbios de comportamento, como alterações do 

sono, irritabilidade, agressividade, inadequação social e atraso no desenvolvimento. 

(RIBEIRO et al., 2006) 

O Brinquedo Terapêutico é um brinquedo estruturado que possibilita a criança 

aliviar a ansiedade gerada por experiências atípicas a sua idade. É a utilização de 

uma brincadeira, que simula situações hospitalares, obedecendo aos princípios de 



ludo terapia, porém com um tema mais dirigido, onde a criança receberá explicação 

sobre os procedimentos a que deve ser submetida, ou descarregará sua tensão 

após os procedimentos, visualizando as situações e manuseando os instrumentos e 

suas limitações. (RIBEIRO et al., 2006) 

Nesse sentido percebemos o quanto é importante e necessário criar 

estratégias para promover um cuidado mais humanizado e individualizado nos 

centros pediátricos. Com isso destacamos o brinquedo terapêutico então como uma 

ferramenta que estabelece forte influência transformadora na manutenção à saúde. 

(GOMES, et al., 2015)  

Para que se compreenda melhor o papel do brinquedo terapêutico, é preciso 

destacar os tipos e suas funções: Brinquedo terapêutico dramático, sua finalidade 

é permitir liberar a raiva por meio da expressão, de um modo geral, permite a 

descarga emocional da criança; Brinquedo terapêutico instrucional, com a 

finalidade de se envolver na situação e facilitar sua compreensão a respeito do 

procedimento a ser realizado, ou seja, ele prepara a criança para procedimentos; 

Brinquedo terapêutico capacitador de funções fisiológicas, capacita a criança 

para o autocuidado de acordo com sua condição física e prepara a mesma para 

aceitar seu novo estilo de vida, com um ambiente aconchegante e seguro, 

consequentemente vai potencializar as funções fisiológicas e estabelecer um elo 

entre as pessoas que a rodeiam. (CINTRA, SILVA, RIBEIRO, 2015) 

O BT se tornou uma ferramenta fundamental aos profissionais da área da 

saúde que trabalham em unidades pediátricas, especialmente no preparo da criança 

para procedimentos invasivos, propiciando maior aceitação e cooperação. É visto 

como gerador de prazer e distração, reduzindo o peso do estresse da criança e 

consequentemente a dor. (KICHE, ALMEIDA, 2009) 

Sabendo que o brinquedo é o principal meio de comunicação entre o 

profissional e a criança, ficou fácil aplicar a melhor conduta para o procedimento. É 

necessário driblar o medo, o sofrimento físico e emocional da criança provocado por 

procedimentos dolorosos para que não fiquem marcados em suas mentes.  

 

OBJETIVO 



Relatar a experiência vivida durante o seminário sobre a importância do 

brinquedo terapêutico na assistência a criança, da disciplina Processo de cuidar da 

saúde da criança e do adolescente. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência de um seminário com o tema “A 

importância do brinquedo terapêutico na assistência á criança” apresentado para a 

disciplina Processo de cuidar da saúde da criança e do adolescente em uma 

universidade da zona sul de São Paulo no primeiro semestre de 2017. 

Inicialmente o professor descreveu a intenção da atividade que seria realizada 

em grupo de seis integrantes e distribuiu o tema ao diversos grupos formados, 

sendo determinado aos autores o tema brinquedo terapêutico. O grupo buscou 

informações a partir de artigos científicos, que consistiu na construção de uma 

análise ampla, contribuindo para discussões sobre resultados de pesquisas, assim 

como reflexões sobre o tema. 

Além da pesquisa, buscamos informações em clínicas pediátricas para ver na 

prática como o BT é aplicado para evidenciar o comportamento das crianças diante 

dessa abordagem. Com todo o material reunido, montamos o projeto para realização 

do seminário que foi apresentado em sala de aula para os Graduandos de 

Enfermagem. 

A estrutura do trabalho se baseou nos principais aspectos do BT, relatando 

desde sua história até os resultados de sua aplicação. Além disso, podemos dizer 

que, o seminário ofereceu aos espectadores o acesso aos relevantes pontos da 

pesquisa que fundamentam as condutas ou a tomada de decisão para direcionar a 

utilização do brinquedo terapêutico. 

 

DESENVOLVIMENTO/ RESULTADOS 

Assim como um estudo escrito requer procedimentos específicos para realizá-

lo, os expositivos e oratórios não fogem à regra. O nosso seminário foi composto de 



material áudio visual e explicação teórica. Além disso, nos inteiramos de todos os 

seus elementos constitutivos e nos atentamos para a parte técnica de planejamento. 

Apesar de ser um tema singular, sem complexidade, nos deparamos com a 

necessidade de uma análise mais detalhada no desenvolvimento do estudo. Como o 

Brinquedo Terapêutico apresenta três formas, tivemos que dar ênfase ao 

direcionamento de cada tipo para o perfil adequado de cada criança, para que não 

houvesse divergência de compreenssão. (RIBEIRO et al., 2006) 

A expectativa de apresentação e a produção de um material com informações 

sucintas foi muito satisfatória, mas exigiu mais do que esperávamos e ganhamos 

mais do que podíamos imaginar. A sensação de dominar um assunto ainda não 

explorado pelo grupo foi essencial para o resultado positivo, pois, um trabalho que 

no qual, expõe a pretenção dos autores em alcançar seu objetivo, precisou eliminar 

as possibilidades de falhas de entendimento entre apresentadores e espectadores. 

(KICHE, ALMEIDA, 2009) 

Durante o estudo, entendemos o quão importante é a utilização do brinquedo 

Terapêutico nos centros pediátricos e de que forma poderíamos atuar para que 

essas crianças tenham o melhor atendimento possível. Não se trata só de colocar 

um brinquedo na mão de uma criança durante o procedimento, refere-se também ao 

envolvimento do profissional com a prática. Pontes et. al. (2015), chamam a atenção 

para a necessidade de se tratar as crianças com carinho para entrar no mundo 

lúdico delas e fazer uma conexão para que se sintam seguras em realizar o que 

pedimos. 

Diante disso, o entendimento e a compreensão sobre o assunto abordado foi 

claramente recíproco entre os integrantes do grupo e ao público, descobrimos novas 

formas de abordagem para lidar com uma das fases mais delicadas do ser humano, 

a infantil. Saber que podemos extrapolar as barreiras de um atendimento robotizado 

nos traz a satisfação de ter propiciado aos Graduandos presentes, mais 

possibilidades de fazer uma enfermagem melhor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



O seminário explorou os efeitos positivos do brinquedo Terapêutico e como 

essa ferramenta pode se tornar fundamental aos profissionais da área da saúde que 

trabalham em unidades pediátricas, preparando a criança para procedimentos 

invasivos e não invasivos. Verificamos que, esse método que proporciona maior 

aceitação e cooperação das crianças, elevou o nível de atendimento dos que estão 

inseridos no processo de cuidar, pois trouxe também alivio em relação à ansiedade 

gerada por experiências atípicas, com uma instrução sobre doença ou procedimento 

realizado de forma harmoniosa. 

Consideramos que a brinquedo terapia, um recurso muito importante na 

assistência de enfermagem, possibilita a criança interagir com brinquedos e com a 

ação de enfermagem sem medo. Isso significa ter a capacidade de estabelecer atos 

de cuidados eficientes que contribuam para a antecipação da melhora do paciente.  

Explicar os motivos da hospitalização a criança, prepara-la para os 

procedimentos a que será submetida e utilizar o BT como parte integrante de sua 

recuperação modificou a forma de como cuidar sem o estilo robotizado que por sua 

vez não trazia benefícios à saúde. 

O seminário, numa visão geral, foi apresentado de forma sucinta e objetiva 

conforme o esperado, disseminando o interesse dos profissionais de enfermagem 

que vão entrar no mercado de trabalho a terem uma conduta melhor de acordo com 

o perfil de cada criança.   
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