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Compartilho esta experiência com o objetivo de demonstrar o uso do Brin-
quedo Terapêutico (BT) como ferramenta de Enfermagem no acolhimento 
da criança em situação cirúrgica, verificando a resposta imediata do enten-

dimento da mesma e levando em conta a percepção da família sobre o preparo da 
criança para os procedimentos e o ambiente do centro cirúrgico.
A vivência diária como enfermeira pediátrica, cuidando de crianças no contexto de 
centro cirúrgico, permitiu que eu constatasse o quanto elas chegam agitadas e ansio-
sas na sala de preparo, onde devem aguardar o momento do ato cirúrgico. A criança, 
geralmente, revela nos olhos a expressão do medo do desconhecido: “O que aconte-
cerá comigo?”, externando este sentimento muitas vezes por meio do choro, irritação 
e impaciência.  
O centro cirúrgico é um ambiente gelado devido à necessidade do uso do ar-con-
dicionado e, em alguns casos, sem evidência de aconchego e acolhimento. Para as 
crianças, é um ambiente que não faz parte da sua rotina, o que pode ser um momento 
marcado por estresse e sofrimento. Em vista do exposto, é essencial para a tranquili-
dade da criança e da família que entrega seu filho para a realização de uma cirurgia, 
o acolhimento adequado, com atenção e carinho.
Um dos recursos disponíveis para a realização do acolhimento a esta criança pela 
equipe de Enfermagem é a utilização do Brinquedo Terapêutico. O “trabalho” da 
criança é brincar e este “brincar” quando utilizado no atendimento ao paciente pedi-
átrico deve ser usado tanto para recreação quanto para atingir funções terapêuticas, 
destacando-se aí o uso do BT (RIBEIRO et al. 2002).
Após a autorização por escrito, os dados foram coletados na sala de preparo cirúrgico 
do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Foram 
utilizados, como brinquedo terapêutico, dois bonecos de material lavável (foto). Re-
produzindo situação semelhante a das crianças que ali chegavam, os bonecos tinham 
acesso com soroterapia e curativos em diferentes locais. 
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Após o preenchimento do Termo de Consentimento Livre Escla-
recido pelo responsável, o brinquedo foi oferecido ao paciente, 
explicando-se os procedimentos pelo qual o boneco havia passado 
e que seriam os mesmos que a criança seria submetida. A criança 
permanecia com o boneco na sala de preparo, o levava até a sala 
operatória e o mantinha até o momento da indução anestésica. 
Foram avaliadas 30 crianças, com idades entre dois e nove anos, 
submetidas a procedimentos cirúrgicos. Após a anestesia, o acom-
panhante da criança foi procurado na sala de espera para responder 
a um questionário estruturado, com questões sobre o comporta-
mento da criança após o uso do BT: se calmo, ansioso, com medo, 
chorando etc. e também sobre a percepção da criança sobre o que 
seria realizado com ela no centro cirúrgico.
Também avaliamos a percepção da equipe da sala de preparo a 
respeito do estado emocional da criança após o uso do BT.
Cem por cento dos acompanhantes revelaram que a criança ficou 
mais calma e que, no caso dos pacientes maiores, entendeu melhor 
o que iria acontecer no centro cirúrgico. Os profissionais que tra-
balham na sala de preparo também referiram melhora do compor-
tamento das crianças após o uso do BT.
Concluímos que as crianças que chegaram com o BT na sala de 
cirurgia se mostraram mais calmas e colaborativas.
Na perspectiva atual, a assistência à criança hospitalizada deve 
ser realizada de maneira integral, atendendo as suas necessidades 
diagnóstica, terapêutica e emocional. 
A situação do cliente pediátrico cirúrgico é muito angustiante, 
ainda mais quando a criança e seus familiares se deparam com as 

inúmeras exigências e enfrentamentos que requer o período pré-
-operatório, ou seja: tempo de espera, jejum prolongado, ansiedade 
e medo, dentre outros. O “brincar” se mostra como uma possibili-
dade da criança avaliar e compreender melhor o que vai ocorrer no 
centro cirúrgico (RIBEIRO et al, 2001). 
O BT pode ser classificado em três tipos: dramático, capacitador e 
instrucional ou preparatório. O instrucional, utilizado neste traba-
lho, apresenta a criança aos procedimentos pelos quais ela passará, 
por meio de uma brincadeira, promovendo assim melhor compre-
ensão sobre o seu tratamento (VESSEY, & MAHON,1990; RI-
BEIRO et al 2006). 
Acredito que o brinquedo possa se tornar um instrumento de in-
tervenção e uma forma de comunicação, possibilitando detectar a 
singularidade de cada criança. Ao levar a brincadeira e o “faz de 
conta” para a vivência de internação, como forma de aliviar a ten-
são, a criança fica mais próxima da sua realidade e percebe que está 
passando por um processo transitório.

Considerações finais:
O brinquedo terapêutico se mostrou eficaz para auxiliar na melho-
ria do atendimento às crianças que serão submetidas a cirurgias.
Fica a certeza de que o trabalho da Enfermagem não se limita à 
realização de procedimentos e ao gerenciamento de serviços, e 
que é possível, com atitudes simples e eficientes, como a utili-
zação do Brinquedo Terapêutico, promover a melhoria do bem-
-estar biopsicossocial da criança, bem como dos profissionais 
envolvidos neste atendimento. 

 “Ao levar a brincadeira e o “faz 
de conta” para a vivência de 
internação, a criança fica mais 
próxima da sua realidade e percebe 
que está passando por um processo 
transitório.”
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