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RESUMO

O presente estudo aborda o tema "Brinquedoteca Hospitalar" e  possui como objetivo analisar os fatores que contribuem para a não instalação de 
brinquedotecas nas unidades de saúde que oferecem atendimento pediátrico em regime de internação no Município de Macapá - AP. Para tal, 
Cunha (2003), Dorneles (2013), Ferreira (2016), entre outros, subsidiaram as discussões teóricas e a interpretação dos dados obtidos na pesquisa 
de campo, corroborando para as análises. A Pesquisa é de natureza qualitativa e exploratória e optou-se em utilizar para a coleta de dados, 
questionário de entrevistas semiestruturado. Os resultados apontam que a defesa de um atendimento mais humanizado na área de saúde partiu 
de uma pressão social em oposição a práticas de atendimento estabelecidas e a relações de poder relativamente cristalizadas no interior das 
instituições especializadas em promoção de saúde, especialmente os hospitais. Embora a humanização hospitalar faça parte das políticas públicas 
de saúde, o legislador se sentiu compelido a definir normativamente a obrigatoriedade de certas condutas ou serviços tendentes à humanização 
referida de modo a garanti-los. Um desses casos refere-se à instituição das Brinquedotecas Hospitalares como obrigatórias a todos os hospitais 
que tenham atendimento pediátrico. Conclui-se que a hipótese levantada foi confirmada e aponta que as dificuldades de infraestrutura e 
financeira dos hospitais tanto da rede pública quanto da rede privada comprometem a efetivação da Lei n°.11.104/05, no que tange a criação da 
brinquedoteca hospitalar, ferindo um direito garantido ao cidadão hospitalizado. Sugere-se que o poder público precisa intervir e assegurar o 
direito da criança e do adolescente de ser assistida em momentos de internação por profissionais qualificados e locais apropriados, para que 
juntos possam promover ações planejadas e de cunho pedagógico no auxílio da recuperação do adoecimento físico e psíquico deste sujeito e 
assim possibilitar ações afirmativas em âmbito local.
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