
 

 

 

                           

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.

Equipa do projecto:

*Enfermeiros do serviço de Pediatria do 
CHTMAD - Unidade de Vila Real; 

*Docentes da Escola Superior de Enfer-
magem de Vila Real - DESMI;

*Alunos do 3º ano do CLE (2007/2011), 
em Ensino Clínico da Concepção à 

Adolescência, no serviço de pediatria do 
CHTMAD - Unidade de Vila Real 

Avenida da Noruega, 5000 - 508 Vila Real
Telf: 259 300 500

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.

Brincar é uma actividade 
que permite ao seu filho ...

* Aprender sobre si mesmo e sobre o 
mundo que o rodeia;

* Trabalhar com o imaginário, onde 
tudo é possível;

* Experimentar emoções como alegria, 
tristeza e medo;

* Ganhar confiança e ajudar a fortalecer 
laços afectivos e interacções;

* Aprender regras e normas sociais de 
comportamento. 

Em síntese: 

SER FELIZ!



* É o brinquedo preferido do seu filho, que lhe 
dá segurança, permitindo-lhe adaptar-se  às 
situações novas,  dando-lhe  segurança;

* É o brinquedo que ajuda o seu filho  a  ultra-
passar momentos difíceis marcados pela ansie-
dade e medo que podem surgir no decurso da 
hospitalização. 

Como usar o brinquedo terapêutico?

* Simular no brinquedo os cuidados que vão ser 
prestados e que possam ser mais difíceis para a 
criança;

* Incentivar a criança a prestar o cuidado no seu 
brinquedo;

* Sempre que possível, fazer a simulação em 
simultâneo com a prestação do cuidado à 
criança.

Brinquedo Terapêutico Importância do brinquedo
terapêutico 

* Proporcionar conforto e bem estar;

* Contribuir para diminuir a ansiedade e 
medo;

* Acalmar o seu filho e ajudá-lo a adormecer; 

* Transmitir segurança e promover um 
ambiente mais familiar;

* Facilitar a relação do profissional de saúde 
com o seu filho; 

* Facilitar a adesão do seu filho aos cuidados 
necessários durante o internamento; 

* Fazer com que os cuidados prestados ao 
seu filho sejam uma experiência menos 
negativa, desmistificando-os.

Como pode colaborar?

* Traga um dos brinquedos preferidos do seu 
filho;

* Escolha o brinquedo que permita simular o 
cuidado que se vai prestar; 

* Escolha o brinquedo mais fácil de lavar; 

* Não deixe que esse brinquedo seja usado 
por outra criança;

* Ajude-nos na simulação do cuidado, 
estimulando o seu filho a participar.


