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RESUMO

O presente trabalho trata da importância das brinquedotecas hospitalares, sendo este um direito assegurado pela Lei n°11.104 de 21 de março de 
2005, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em 
regime de internação. A referida pesquisa buscou refletir sobre a importância das brinquedotecas hospitalares para o tratamento de crianças 
internadas em hospitais públicos no Município de Belém do Pará. O caminho metodológico caracterizou-se como uma pesquisa bibliográfica com 
abordagem dedutiva e análise qualitativa. Utilizou-se de registros fotográficos como forma de ilustrar diferentes espaços de brinquedotecas 
hospitalares. A lei nº 11.104 de 21 de março de 2005 e autores como: Friedmann (1992), Kishimoto (1992), Wajskop (2007), Almeida (2005), 
Jardin (2003), Cunha (2001, 1997 e 1992), Gimenes e Teixeira (2011), Teixeira (2007), Gimenes (2011), Brougère (2001), Matos e Mugiatti (2007), 
Santos (2000), Fortuna (2007), Laranjeira (2007), Viegas (2007) entre outros autores que foram nossas referências na construção da pesquisa 
bibliográfica. Podemos considerar que a brinquedoteca hospitalar, tende a oportunizar as crianças internadas uma melhor qualidade de vida 
apresentando, inclusive, indicativos de resultados positivos na recuperação e mesmo na cura dessas crianças. Conclui-se que é inegável a 
importância da brinquedoteca hospitalar, para amenizar o sofrimento das crianças que estão passando por tratamento hospitalar. Apesar de 
terem suas rotinas de vida modificadas em função da doença, participar de brincadeiras no espaço da brinquedoteca hospitalar modificam seus 
comportamentos emocionais, ficam mais calmas, aprendem a controlar o medo, começam a aceitar o fato limitador de suas ações, reagem 
melhor organicamente às sessões de quimioterapia e o de melhor é que passam a criar ótimas expectativas para si e para a família O déficit de 
brinquedoteca nos hospitais é o resultado da falta de fiscalização e cobrança da parte da vigilância sanitária, órgão responsável pelo cumprimento 
da Lei n°11.104 e também não podemos eximir a responsabilidade da sociedade e da própria família em procurar os meios legais e exigir dos 
diretores hospitalares que cumpram com a legislação. Sendo está uma obrigação solidária de todos nós. A humanização da população é 
necessária ao confronto com a realidade. A informação ainda é o único remédio capaz de curar a discriminação e a ignorância. A solidariedade ao 
próximo também nos realiza.
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