
TÍTULO: USO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO EM HOSPITAIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVATÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: EnfermagemSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): CENTRO UNIVERSITÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO - UNIÍTALOINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): RODRIGO CESAR DA SILVA LIMA, EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS, FRANCISCO
ALRENIZIO DE LIMA, ARIANA SOUZA DE MELO, ANA BARBOSA DE MELO, RICARDO MARQUES DA
SILVA

AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARIA LUIZA PASSANEZIORIENTADOR(ES): 



 

1
Área de Conhecimento: Saúde 

2
Autor Principal. E-mail para contato: vefigoabreu@gmail.com 

3
Professora Orientadora. Farmacêutica-Bioquímica, Doutora em Ciência dos Alimentos. 

 

Introdução. O brinquedo terapêutico (BT) é uma ferramenta fundamental aos 

profissionais da saúde que trabalham em unidade pediátrica, preparando a criança 

para procedimentos invasivos e propiciando a maior aceitação e cooperação. Sendo 

ainda um assunto relativamente novo não divulgado para a população, é de extrema 

importância para a criança. A brincadeira é a maneira mais autêntica pela qual a 

criança expressa e elabora suas vivências e de fato, ameniza os traumas da 

internação e, portanto, não deve ser considerada como uma atividade de tempo 

livre, mas sim como parte do tratamento, otimizando a intervenção e diminuindo o 

tempo de internação. Objetivo: Analisar a produção científica existente sobre o uso 

do brinquedo terapêutico na realidade intra-hospitalar. Método: Foi realizada uma 

revisão bibliográfica do tipo integrativa, de artigos publicados no período entre 2008 

a 2018, em língua portuguesa, e que estivessem disponibilizados integralmente na 

internet. Os descritores utilizados para a busca foram brinquedo terapêutico e 

pediatria. Resultado: Após ter sido realizada a busca através dos descritores, e 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram obtidos dez artigos na íntegra, 

utilizados para realizar a análise e discussão do tema. A análise dos artigos permitiu 

a divisão em três eixos temáticos: brinquedo terapêutico para redução de estresse e 

medo, como facilitador da interação entre adultos e crianças, e como esclarecedor 

do procedimento necessário. Conclusão: Após análise dos dados, concluiu-se que 

o brinquedo terapêutico contribui de forma positiva em relação a otimização do 

comportamento das crianças, liberando suas emoções e fazendo com que 

compreenda a importância de enfrentar tudo aquilo que está passando, buscando 

sempre um ambiente que lhe proporcione conforto e segurança..    

Palavras-chave: hospitalização infantil; brinquedo terapêutico; 

desenvolvimento infantil 



 

 

1. INTRODUÇÃO  

A internação de pacientes pediátricos é sempre uma questão delicada. A 

figura infantil leva imediatamente à ânsia pela humanização e eficiência no 

tratamento, que levem ao menor sofrimento possível da criança internada. Existem 

algumas técnicas que oferecem esclarecimentos ao pequeno paciente, como a 

ludoterapia e o brinquedo terapêutico.  

A ludoterapia é uma técnica utilizada para tratamentos de crianças com algum 

distúrbio psicológico, e tem como objetivo facilitar a compreensão dos 

comportamentos e emoções pela própria criança, sendo conduzida por um 

psiquiatra, psicólogo ou enfermeiro especializado, em local apropriado (PONTES et 

al, 2015). 

Quanto ao brinquedo terapêutico, trata-se de um brinquedo estruturado 

justamente para a criança aliviar a ansiedade gerada por experiências atípicas à sua 

idade, que costumam ser ameaçadoras e requerem mais do que recreação para 

resolver a ansiedade associada, devendo ser usado sempre que ela tiver dificuldade 

em compreender e lidar com a experiência.  Seu objetivo é dar à equipe de saúde 

uma melhor compreensão das necessidades da criança e também auxiliar o preparo 

desta para procedimentos terapêuticos, permitindo assim que ela descarregue suas 

tensões após o contato com o brinquedo (PONTES et al, 2015). 

De acordo com Caleffi et al. (2016), o Brinquedo Terapêutico pode ser 

classificado em três tipos:  

 

1) Dramático, que propicia à criança dramatizar experiências novas, 

difíceis de serem verbalizadas e, tornar-se emocionalmente segura;  

2) Capacitador de funções fisiológicas, no qual a criança participa de 

atividades para melhorar seu estado físico, por intermédio de brincadeiras que 

reforçam e envolvem seu próprio cuidado; 

3) Instrucional ou preparatório, que prepara a criança, por meio de uma 

brincadeira, para os procedimentos a que ser submetida, a fim de promover sua 

compreensão sobre o tratamento e clarear conceitos errôneos. 

 

O uso do brinquedo terapêutico pelo enfermeiro é recomendado e 

regulamentado pelo conselho federal de enfermagem por meio da resolução 

n°295/2004 (COFEN, 2004) determinando a competência ao enfermeiro que atua na 



 

 

área pediátrica, enquanto integrante da equipe multiprofissional de saúde, a 

utilização da técnica do brinquedo terapêutico na assistência à criança e a família 

(MEDEIROS et al., 2009). 

A saúde pediátrica ligada à doença e hospitalização, normalmente vem ligada 

a procedimentos invasivos e dolorosos, trazendo experiências traumatizantes para a 

criança. Durante esse processo a criança, em sua maioria, fica afastada por um 

longo período de suas práticas habituais, tais como: escola, amigos, brinquedos e 

família trazendo um ambiente extremamente negativo em vários aspectos 

(CAMPOS; RODRIGUES; PINTO, 2010).  

Essa mudança, em grande parte dos pacientes, é repentina, tanto para a 

família quanto para a criança, podendo ter influências significativas em todo o 

tratamento proposto em decorrência da ansiedade de separação, processos 

dolorosos, interferindo assim em todo resultado esperado pelo tratamento. 

(PALADINO; CARVALHO; ALMEIDA, 2014). 

Para tanto, em nível nacional e internacional, há várias décadas, um conceito 

vem sendo muito utilizado: o de humanizar o atendimento hospitalar.  

Em contexto de saúde, este conceito surge ligado ao paradigma dos Direitos 

Humanos, e segundo Bergan et al (2009), a humanização hospitalar evidencia-se 

como um bem e uma necessidade reconhecida, quer ao nível das concepções 

teóricas, quer entre os usuários dos serviços e está habitualmente associado à ideia 

de um atendimento afetuoso, empático e atento às necessidades do paciente. 

Falando de necessidades específicas de cada paciente, o atendimento 

humanizado ao paciente pediátrico, mostra-se bastante relevante, devido a uma 

maior imaturidade da criança para compreender a sua situação clínica, a internação 

hospitalar e todos os tratamentos a que é sujeita, tudo isso, associado a 

vulnerabilidade do distanciamento de seu ambiente familiar (MEDEIROS et al., 

2009). 

O Brinquedo Terapêutico é uma técnica que deve ser utilizada sempre que a 

criança apresentar dificuldades de compreensão do que será realizado, auxiliando 

em sua experiência dando a oportunidade de descarregar sua tensão após a 

atividade (KICHE; ALMEIDA, 2009). 

Já se sabe que uma das formas de minimizar os efeitos negativos de uma 

internação pediátrica é o uso de brinquedos, que podem servir como um método 

terapêutico, principalmente quando utilizado pelo profissional da área da saúde. O 



 

 

brincar modifica a situação atual que é bastante dolorosa para criança unindo o real 

ao imaginário, liberando a tensão e amenizando o estresse, possibilitando a 

diminuição do trauma gerado pela nova condição que a criança se encontra 

(ARTILHEIRO; ALMEIDA; CHACON, 2011). 

Segundo Piaget (1989, apud KISHIMOTO, 1993 p. 59): 

 “quando a criança brinca assimila o mundo a sua maneira, pois a interação 

com o objeto não depende de sua natureza, mas da função que a criança 

lhe atribui”.  

 

O ato de brincar propicia ao profissional de enfermagem identificar qual o 

sentimento gerado pela criança, deixando extravasar suas emoções.  

A atividade lúdica proporciona o desenvolvimento infantil fazendo com que a 

criança interaja com outras pessoas e assim tenha contato com seu mundo real e 

imaginário a todo instante facilitando assim o ambiente totalmente atípico em que 

está inserido abrindo assim um leque de informações que poderão facilitar a ação do 

profissional na área da saúde (LEMOS et al, 2010). 

A partir do exposto, e entendendo a importância do brinquedo terapêutico 

como facilitador do processo de internação hospitalar de crianças, surgiu a seguinte 

questão: 

“Quais os benefícios trazidos pelo brinquedo terapêutico às crianças 

hospitalizadas?” 

Esta questão foi norteadora para a realização da presente pesquisa. 

 

2. OBJETIVO 

Analisar a produção científica existente sobre o uso do brinquedo terapêutico 

na realidade intra-hospitalar de crianças. 

 

3. MÉTODO 

Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa. Para o levantamento 

dos artigos na literatura, foi utilizado o acesso virtual a base de dados LILACS, 

BDENF e SCIELO. Os critérios de inclusão no estudo, que consistem em limites 

para que a temática atenda aos objetivos propostos, foram: artigos publicados em 

português, com textos disponíveis na íntegra gratuitamente, disponíveis nas bases 



 

 

de dados selecionadas; com o limite temporal entre 2010 e 2018. Por se tratar de 

uma revisão integrativa, ficou definido ainda que a busca fosse aberta para a 

seleção de outros documentos como monografias, dissertações e teses, 

documentos de sites especializados como, por exemplo, Sociedades ou Institutos.  

A busca inicial gerou 45 artigos, os quais foram submetidos à leitura e 

aplicação dos critérios de exclusão. Estes critérios consistiram em artigos repetidos 

nas bases de dados, e aqueles que não tivessem relação direta com o tema 

proposto. Após a seleção dos artigos, chegou-se a um total de dez artigos, que 

foram lidos na íntegra.   

O processo foi realizado no período de junho de 2018 a julho de 2018, 

utilizando as estratégias eletrônicas de busca já mencionadas. 

A discussão do trabalho se deu em uma linha cronológica exploratória com 

apresentação e análise das ideias em conjunto com os conhecimentos já adquiridos 

no dia a dia em relação aos possíveis resultados positivos que as atividades lúdicas 

desenvolvidas no ambiente hospitalar e os principais benefícios resultantes desse 

processo em busca a recuperação da criança hospitalizada. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No quadro I estão apresentados os resultados do processo de busca 

realizado. 

 

QUADRO I - Distribuição do número de estudos obtidos na pesquisa, e sua 

situação após os critérios aplicados. São Paulo, 2018. 

 Brinquedo 
Terapêutico 

Brinquedo 
terapêutico + pediatria 

Após aplicação dos critérios 
de exclusão 

LILACS 43 8 5 

BDENF 24 5 1 

SciELO 25 5 4 

Fonte: autoria própria 

 
Desta forma, na elaboração da presente revisão, foram analisados dez artigos 

que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos e, a 

seguir, será apresentado um panorama geral dos artigos analisados. 

Todos os artigos incluídos na revisão foram escritos, originalmente em 

português. Todos têm como autores profissionais que atuam na área de 



 

 

enfermagem, porém nem todos em clínicas específicas de pediatria, pois alguns 

deles mostram a realidade em unidades com atendimento misto, de adultos e 

crianças. 

No quadro II, apresenta-se a síntese dos artigos incluídos na presente revisão 

integrativa. 

 

QUADRO II – Apresentação dos artigos incluídos na revisão integrativa. São 

Paulo, 2018. 

 
ANO AUTORES 

TÍTULO DO 
ARTIGO 

CONCLUSÃO  

1 2009 MEDEIROS et 

al. 

Brinquedo 

terapêutico no 

preparo da criança 

para a punção 

venosa em pronto 

socorro 

A utilização do Brinquedo 

Terapêutico deve integrar o 

cuidado de enfermagem prestado 

à criança nas unidades de 

emergência, assegurando uma 

assistência humanizada e de 

qualidade. 

2 2009 KICHE; 

ALMEIDA  

Brinquedo 

terapêutico: 

estratégia de alívio 

da dor e tensão 

durante o curativo 

cirúrgico em 

crianças. 

O brinquedo terapêutico se 

evidenciou como estratégia efetiva 

na redução do medo, da tensão e 

da dor da criança durante o 

curativo. 

3 2010 LEMOS et al. Vamos cuidar com 

brinquedo? 

Faz-se necessário a inserção do 

brinquedo terapêutico no plano de 

assistência de enfermagem. 

Continua 

 

 

 

 

 



 

 

Continuação 

4 2010 CAMPOS; 

RODRIGUES; 

PINTO 

A avaliação do 

comportamento do 

pré-escolar recém 

admitido na unidade 

de pediatria e o uso 

do brinquedo 

terapêutico  

A criança interage bem com o 

brinquedo, dramatizando situações 

domésticas e hospitalares, 

manifestando sentimento de raiva 

e amor. Observou-se também que 

a sessão de brinquedo terapêutico 

propicia melhor interação da 

criança com esse novo momento 

que está vivendo, aceitando mais 

facilmente o tratamento e 

enxergando de forma menos 

agressiva e dolorosa sua 

hospitalização. 

5 2011 ARTILHEIRO; 

ALMEIDA; 

CHACON 

Uso do brinquedo 

terapêutico no 

preparo de crianças 

pré-escolares para 

quimioterapia 

ambulatorial 

O uso do Brinquedo Terapêutico 

apresenta grande valor como 

facilitador de uma interação mais 

efetiva do adulto com a criança, 

favorecendo a compreensão do 

pré-escolar, tornando sua 

permanência no ambulatório mais 

agradável e descontraída. 

6 2014 PALADINO; 

CARVALHO; 

ALMEIDA 

Brinquedo 

Terapêutico no 

preparo para 

cirurgia: 

comportamento de 

pré-escolares no 

período 

transoperatório 

O uso do brinquedo terapêutico 

propiciou à criança compreender o 

procedimento cirúrgico, tornando-o 

menos traumático. 

Continua 

 

 

 



 

 

Continuação 

7 2015 PONTES et al.  Brinquedo 

Terapêutico: 

preparando a 

criança para a 

vacina 

Conclui-se que o brinquedo 

terapêutico instrucional antes da 

vacina apresentaram reações que 

evidenciam maior aceitação 

durante o procedimento. 

8 2016 CALEFFI et al. Contribuição do 

brinquedo  

terapêutico 

estruturado em um 

modelo de cuidado 

de enfermagem para 

crianças 

hospitalizadas. 

Conclui-se que o Brinquedo 

Terapêutico estruturado em um 

Modelo de Cuidado pode contribuir 

para um modelo de cuidado de 

enfermagem sistematizado e 

especializado. 

9 2017 BERTE, 

Caroline et al .  

Brinquedo 

terapêutico no 

contexto da 

emergência 

pediátrica.  

O brincar pode ser visto como uma 

possibilidade dentro do processo 

de Enfermagem, sendo incluído no 

contexto do cuidado na 

emergência pediátrica. 

10 2017 FONTES, 

OLIVEIRA e 

TOSO  

Therapeutic toy in 

pediatric intensive 

therapy unit.  

A maioria [das crianças] manipulou 

e realizou intervenções no 

brinquedo, fazendo uso do faz de 

conta, interagiu com o BT e 

apresentou comportamentos 

verbais e não verbais, 

demonstrando satisfação, prazer e 

carinho pela pesquisadora.  

Fonte: dados retirados do próprio estudo. 

    

Após análise dos conteúdos dos artigos, dividiu-se a discussão em três eixos 

temáticos: brinquedo terapêutico para redução de estresse e medo e a importância 

da família, Brinquedo terapêutico como facilitador da interação entre adultos e 

crianças, e brinquedo terapêutico como esclarecedor do procedimento necessário.  

 



 

 

 

4.1. Brinquedo Terapêutico (BT) para redução de estresse e medo e a importância 

da família 

 

Segundo Medeiros et al. (2009), foi observado que desde o primeiro 

momento, quando a criança entra em contato com o kit de BT, a brincadeira 

proporciona à criança a possibilidade de compreender os significado das situações 

fazendo com que um evento no qual ela é o sujeito passivo, transforma-se em 

investigador e controlador ativo, adquirindo o domínio da situação utilizando, para 

tanto a brincadeira e a fantasia. 

Os autores verificaram, ainda, que a autonomia exercida pela criança, aliada 

à possibilidade de manipular o material real utilizado em seu tratamento, são fatores 

imprescindíveis para auxiliá-la a superar o medo e o estresse relativo ao 

procedimento ao qual deverá ser submetida. A literatura enfatiza a ampla evidência 

que as crianças tornam-se mais bem preparadas para procedimentos dolorosos 

quando lhes é permitido manusear previamente o material que será utilizado, 

fazendo com que possam sentir-se mais seguras e compreendam a necessidade de 

procedimentos invasivos, fator propiciado pelo BT (MEDEIROS et al, 2009). 

Paladino, Carvalho e Almeida (2014), afirmam que os efeitos benéficos do BTI 

no preparo da criança para o procedimento cirúrgico pode ser evidenciado pelo 

menor número reduzido de comportamentos relacionados ao medo e estresse. 

Entretanto, não é possível desconsiderar, contudo, a adoção de outras estratégias 

como a permanência da pessoa significativa (família) e a medicação anestésica. 

Pontes et al (2015), realizaram um experimento envolvendo crianças que 

seriam submetidas à vacinação, as quais foram divididas em grupo BT (preparadas 

com o brinquedo terapêutico) e grupo controle (não preparadas com o brinquedo 

terapêutico). Os autores verificaram que uso do brinquedo terapêutico levou à maior 

colaboração, enquanto no grupo controle predominaram reações relacionadas à 

menor aceitação do procedimento, como choro, negativa, agitação, rigidez muscular, 

rubor facial e transpiração, sinais físicos indicativos de medo e estresse. 

Segundo Caleffi et al (2016), ao terem a oportunidade de brincar com os 

materiais hospitalares, realizando os mesmos procedimentos que serão nelas 

realizados, as crianças tem a oportunidade de esclarecer suas dúvidas e 

curiosidades, diminuindo seus medos e compreendendo a necessidade de realizá-



 

 

los. Os autores constataram, inclusive, a importância da família neste processo, 

indicando que a mesma deverá estar presente para oferecer ao paciente a 

segurança de que ele tanto precisa. 

Em um experimento envolvendo crianças internadas em Unidade de Terapia 

Intensiva, Fontes, Oliveira e Toso (2017) constataram que a maioria dos pacientes 

não apresentou reações de medo durante o procedimento, manipulando e 

realizando intervenções no brinquedo, fazendo uso do faz de conta, o que indica 

diminuição do estresse e da ansiedade. 

Berté et al (2017) constatam que o uso do BT pode guiar ações profissionais 

que aproximem as práticas de enfermagem ao esperados para pacientes infantis, 

assegurando um atendimento de qualidade, com menos estresse e o mais livre de 

traumas possível, para as crianças envolvidas e seus familiares.  

 

4.2. Brinquedo Terapêutico como facilitador da interação entre adultos e crianças 

 

Kiche e Almeida (2009) relataram que as crianças submetidas a 

procedimentos, após as atividades com o BT, passaram a ter maior colaboração 

com os profissionais envolvidos, mostrando-se mais dispostas a ajudar 

espontaneamente, constatando o grande valor desta estratégia em propiciar uma 

interação mais efetiva do adulto com a criança, tornando o ambiente não tão 

assustador e favorecendo sua adaptação à unidade, efetivando uma comunicação 

mais efetiva entre a criança e o profissional da saúde (KICHE; ALMEIDA, 2009). 

Em concordância com o artigo referido anteriormente, a interação da criança 

com o adulto, evidencia-se que o BT, favorece a formação do vínculo, além de 

possibilitar-lhes adquirir controle da situação ao assumirem o papel dos profissionais 

responsáveis pelo ato de cuidar do paciente pediátrico, indicando que o uso do BT 

na assistência à criança e família é fundamental, quando se pensa em melhorar a 

qualidade dos serviços prestados nas instituições de saúde (ARTILHEIRO; 

ALMEIDA; CHACON, 2011).  

Caleffi et al (2016) verificaram que, ao terem o conhecimento prévio do 

procedimento ao qual serão expostos, e tendo a possibilidade de realizá-los 

ludicamente, fortalece o vínculo com os profissionais, diminuindo a imagem negativa 

que a criança possa ter em relação a estes e à instituição. 

 Campos, Rodrigues e Pinto (2010) demonstram, em seu estudo, que o 



 

 

preparo das crianças pré-escolares hospitalizadas com BT torna-as mais 

participativas, respondendo a estímulos e solicitações efetuadas pelos profissionais 

de Enfermagem, facilitando o acesso destes profissionais ao paciente e tornando a 

experiência menos traumática, tanto para as crianças quanto para seus familiares. 

 Em seu estudo, Fontes, Oliveira e Toso (2017) constataram que a aplicação 

do brinquedo terapêutico mostrou-se eficaz e importante no sentido de promover o 

vínculo equipe-paciente, o cuidado humanizado e o relacionamento interpessoal, e 

que a equipe de Enfermagem, por sua vez, pode observar os benefícios da 

abordagem lúdica como intervenção possível de ser realizada na Unidade de 

Terapia Intensiva Pediátrica. 

 

4.3. Brinquedo Terapêutico como esclarecedor do procedimento necessário 

 

Segundo Lemos et al. (2010), o BT é um valioso instrumento no preparo de 

crianças para procedimentos, pois não só lhes permite demonstrar seus sentimentos 

como assimilar diversas situações. Os autores verificaram que, após ser aplicada a 

técnica lúdica, a criança se torna mais comunicativa e cooperativa, muitas vezes 

interagem com a equipe profissional ou com outras crianças (LEMOS et al, 2010). 

Contudo os mesmos autores referem que a participação da família nas 

atividades lúdicas também é bastante importante, uma vez que a criança se sente 

mais confiante e aumenta o vínculo de afetividade (LEMOS et al, 2010). 

 Pontes et al (2015), verificaram que o preparo de crianças com o uso 

brinquedos terapêuticos antes da realização de vacinas levou a “reações que 

evidenciam maior aceitação durante o procedimento, permanecendo quietas, 

colaborando espontaneamente, demonstrando tranquilidade e sorrindo”. Isso 

evidencia que o conhecimento do processo ao qual serão expostas diminui a 

ansiedade e o medo, fazendo com que o sofrimento ao qual serão expostas seja 

compreendido e dominado. 

 Paladino, Carvalho e Almeida (2014) descrevem em seu estudo que 

crianças preparadas com o BTI antes de um procedimento cirúrgico, relataram uma 

experiência prazerosa por si só ao participarem efetivamente da sessão, 

questionando e interessando-se em repetir a brincadeira depois de ouvir a história 

contada pela pesquisadora, reproduzindo as informações assimiladas durante o 

preparo. A maioria das crianças adentrou o centro cirúrgico espontaneamente, 



 

 

colaborando com os profissionais e com todo o procedimento, reconhecendo o 

processo ao qual seriam submetidas. 

Berté et al (2017) afirmam que o brinquedo terapêutico coloca-se como uma 

estratégia de cuidado que visa, além da aproximação entre os envolvidos, a 

familiarização da criança com o procedimento que será realizado.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após análise dos dados, concluímos que o brinquedo terapêutico contribui de 

forma positiva em relação à otimização do comportamento evidenciando claramente 

uma maior aceitação e adaptação da criança hospitalizada ao tratamento que será 

submetido. 

O brinquedo terapêutico faz com que a criança perceba o que está 

acontecendo de forma lúdica liberando seus medos e ansiedades, revelando assim 

seus sentimentos em relação a situação em que se encontra já que é comprovado 

que os brinquedos são uma forma de comunicação no universo infantil. 

Esse tipo de brinquedo permite a liberação de suas emoções como forma de 

expressão, repete experiências dolorosas que o paciente irá enfrentar, fazendo com 

que ele compreenda a importância de enfrentar tudo aquilo que está passando, 

buscando sempre um ambiente que lhe proporcione conforto e segurança. 

 Concluímos também que, apesar do uso do brinquedo terapêutico 

diminuir os sentimentos negativos acerca do processo hospitalar que o paciente 

infantil esteja sendo submetido, a figura da família é de extrema importância, e que a 

melhoria da relação entre os profissionais e os pacientes e seus familiares é 

fundamental para que a experiência seja o menos traumática o possível. 
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