
   

Boletim Academia Paulista de Psicologia

ISSN: 1415-711X

academia@appsico.org.br

Academia Paulista de Psicologia

Brasil

Almeida Amorim, Fabiane de; Bomtempo, Edda

O brinquedo terapêutico como apoio emocional a cirurgia cardíaca em crianças pequenas

Boletim Academia Paulista de Psicologia, vol. XXIV, núm. 1, janeiro-abril, 2004, pp. 35-41

Academia Paulista de Psicologia

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94624112

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94624112
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94624112
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=946&numero=10708
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94624112
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org


35

IV. RELATOS DE PESQUISAS E TEORIAS

• O brinquedo terapêutico como apoio emocional
a cirurgia cardíaca em crianças pequenas1

Fabiane de Amorim Almeida2

Edda Bomtempo (C. n º 36)3

Instituto de Psicologia - USP

Resumo: Tem-se por finalidade o emprego do brinquedo terapêutico como estratégia para
aliviar tensões e facilitar o enfrentamento de crianças pequenas, e seus familiares, à
situação traumática da cirurgia cardíaca a que são aquelas submetidas. Cinco crianças,
de três a cinco anos, e seus acompanhantes, constituem o grupo de estudo. Como
procedimento de coleta de dados são realizados, nas situações pré e pós-operatórias,
entrevistas com os familiares e sessões de brinquedo terapêutico com a criança. Para
este último procedimento utilizam-se um conjunto de estímulos lúdicos previamente
estudados, bem como o emprego de pequenos contos alusivos à situação.  Empregam-
se para a interpretação dos dados a Técnica de Análise de Conteúdo, de Bardin, tendo
como referencial teórico os pressupostos de Winnicott. Quatro categorias de significado
são identificadas para interpretar as vivências e as experiências da criança sobre a cirurgia
por meio do brincar, complementado com os dados obtidos das entrevistas com as
acompanhantes e do prontuário. Os resultados mostram que a criança, tendo oportunidade
de brincar e estando confiante do ambiente, consegue ser criativa e descobrir o seu “self”.
e fortalecer vínculos com o Hospital. Entretanto, as complicações pós-operatórias,
evidenciam-se como potencialmente traumáticas dificultando o brincar. Contudo, a função
terapêutica do brinquedo emerge, permitindo a criança expressar sentimentos, aliviar
tensões e enfrentar, com alguma segurança o processo cirúrgico.

Palavras Chave : brinquedo terapêutico, criança hospitalizada, cirurgia cardíaca infantil.

1. Introdução
A criança, quando é hospitalizada, continua a ter as mesmas necessidades

que manifestava em casa, acrescentando-se aquelas relacionadas à doença e
hospitalização. O brincar é uma delas e, se não suprida adequadamente, pode
levar a distúrbios de comportamento (Warner, 2000; Neira Huerta, 1990). No
contexto hospitalar, as brincadeiras podem ser classificadas em recreacional,
na qual a criança engaja-se espontaneamente a fim de obter prazer, e terapêutica,
representada por atividades especializadas e direcionadas por profissionais para
promover o bem estar físico e emocional da criança que experimenta uma
situação incomum a sua idade, como a hospitalização (Abott, 1990; Vessey e
Mahon, 1990).

1  Relato extraído da tese de doutoramento “Em busca da confiança necessária para viver
criativamente pelo brincar: a criança diante da cirurgia”, defendida pela primeira autora e
sob orientação da segunda.

2  Enfermeira, Doutora em Psicologia pelo IPUSP – Endereço para correspondência: Rua Rio
Grande do Norte, 55, ap. 53 – 11065-460 – Santos, SP – E-mail: fabiane_almeida@bol.com.br

3   Livre-Docente do IPUSP. Endereço para correspondência: Rua Cristiano Viana, 670, ap. 112
- 05411-001 – São Paulo – SP – E-mail – eddabom@usp.br
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Dentre as brincadeiras, destaca-se o brinquedo terapêutico, técnica
desenvolvida por diferentes profissionais para o alívio da ansiedade e indicada
para qualquer criança que vivencie uma situação de crise. Difere da ludoterapia,
utilizada apenas por terapeutas treinados e qualificados como um método
interpretativo, sendo indicada principalmente para crianças emocionalmente
perturbadas (Green, 1974; Abott, 1990). Bastante eficiente como estratégia de
comunicação com a criança, o brinquedo terapêutico possibilita ao adulto, não
só entender como ela sente e pensa em relação a um determinado evento, mas
também transmitir informações, de forma clara e concreta sobre ele.

Nesta pesquisa, utilizei esta estratégia lúdica para compreender a
experiência vivenciada pela criança cardiopata na cirurgia. Para tanto elaborei
um programa.em que o brinquedo terapêutico fosse empregado antes e depois
da cirurgia, que se tornam mais significativas para ela, em função do clima de
confiança e não ameaçador propiciado pelo brincar, facilitando sua aprendizagem.
Fortalecerá, dessa forma, o vínculo entre ela e o profissional e possibilitar-lhe-á
o alívio da ansiedade, ao dar-lhe a oportunidade de repetir a experiência antes e
após a ocorrência do evento traumático. Permitirá, ainda, a identificação e a
retomada de aspectos não adequadamente compreendidos pela criança, ao
poder repetir a brincadeira em diferentes momentos.

Os pressupostos de Winnicott constituíram-se no referencial teórico, que
me possibilitaram apreender os significados que emergiam das interações da
criança comigo e com o ambiente durante a brincadeira. O uso desses
pressupostos auxiliaram também a entender a influência que exerce a doença e
a hospitalização no desenvolvimento do psiquismo infantil.

2. Objetivos
Analisar as manifestações simbólicas verbais e não verbais expressas

pela criança na brincadeira antes e após a cirurgia;
Compreender, a partir dessas manifestações, como a criança cardiopata

vivencia a experiência de ser operada.

3.  Metodologia
Este estudo foi desenvolvido em um hospital especializado em cardiologia

de uma cidade de grande porte. O grupo de estudo constituiu-se de cinco crianças
internadas para cirurgia  em cardiologia, com idade entre três e cinco anos, e
seus acompanhantes.

Para a coleta de dados, utilizei a entrevista com o acompanhante, a
observação da criança em situação de brincadeira e a consulta ao prontuário.
Inicialmente, eu entrevistava a acompanhante, buscando resgatar informações
sobre a vida da criança antes da hospitalização e seu relacionamento com a
família, desde a descoberta da cardiopatia. Logo após à entrevista, realizava-se
a primeira sessão de brinquedo terapêutico, quando eram oferecidos os seguintes
brinquedos: bonecos representando a família (pais, irmãos e avós), e profissionais
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de saúde (médico e enfermeira), animais domésticos, objetos de uso cotidiano
(panelinhas, mamadeira, carrinhos e outros) e hospitalar (seringa, escalpe,
termômetro, tesouras, equipo de soro, garrote, algodão, abaixador de língua,
estetoscópio, otoscópio, maleta, e outros).

Ao final da sessão ou na sessão seguinte, eu fazia o preparo da criança
para a cirurgia, convidando-a a ouvir a história de uma criança que operou o
coração. À medida que eu contava a história, demonstrava cada procedimento
executado no centro cirúrgico e na UTI com brinquedos, introduzidos
gradativamente aos que a ela apresentado antes, como: gorro, máscara, luvas,
gaze, esparadrapo, atadura, cânula de intubação, eletrodos de monitorização,
dreno, sonda vesical e sonda de aspiração. Terminada a história, convidava-a a
repetir a brincadeira, deixando-a livre para brincar à sua maneira. Outras sessões
eram realizadas até o dia da cirurgia, variando de duas a cinco por criança.

Logo após a cirurgia, eu visitava a criança na UTI, onde permanecia cerca
de 48 horas, com o objetivo de fortalecer o meu vínculo com ela. Ao receber alta
da UTI, as sessões de brinquedo terapêutico continuavam a acontecer até o dia
da alta para casa, variando de duas a quatro por criança. Uma segunda entrevista
era realizada com a acompanhante, próximo da data da alta hospitalar, a fim de
resgatar sua percepção em relação ao comportamento da criança após a cirurgia.

A consulta ao prontuário aconteceu em vários momentos, antes e após a
cirurgia, a fim de obter informações sobre a história pregressa da doença da
criança e sua situação atual até a alta. Esses dados possibilitaram-me validar
informações da entrevista e compreender o significado de algumas observações
da criança durante a brincadeira.

Os dados foram analisados segundo a técnica de análise de conteúdo de
Bardin (1977).

4.  Resultados e Discussão
A análise dos dados foi realizada em quatro categorias de significados,

com base na teoria do brincar de Winnicott (1975), a seguir

a) Conseguindo ser criativa pelo brincar
• Assimilando os acontecimentos ao reelaborá-los na brincadeira
As crianças criaram inúmeras situações de brincadeira relacionadas

principalmente às suas experiências hospitalares e as situações relacionadas
com sua vida real, reelaborando-os e assimilando-os de forma mais
compreensiva ao seu nível de desenvolvimento. Para Winnicott (1975), o brincar
é sempre uma experiência criativa e intensamente real para ela.

Os procedimentos realizados na Unidade Pediátrica predominaram na
brincadeira, destacando-se a punção venosa, a administração de medicamentos
endovenosos, a ausculta cardíaca, a verificação de pressão arterial e temperatura
corporal e a hemodiluição (procedimento realizado em crianças com cardiopatias
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cianogênicas para reduzir a viscosidade sangüínea decorrente do aumento no
número de glóbulos vermelhos).

Já os procedimentos relacionados à cirurgia e à UTI evidenciaram-se
somente após a realização do preparo para a cirurgia (história), com destaque
na realização de curativo, aspiração de vias aéreas, tapotagem (técnica
fisioterápica que favorece a eliminação de secreções de vias aéreas pela
percussão do tórax), sondagem vesical e monitorização eletrocardiográfica. A
alta da UTI e do hospital também surgiu com freqüência, representando situações
esperadas pelas crianças com grande ansiedade. Situações do cotidiano da
criança relacionadas a tarefas domésticas, ocupação dos pais ou personagens
do seu convívio também foram dramatizadas, embora com menos freqüência
nas primeiras sessões, quando era nítida a predominância dos conteúdos
relacionados ao hospital e à cirurgia.

Percebi que, ao iniciar a brincadeira ou antes de criar uma situação, as
crianças primeiro exploravam os brinquedos. Elas conseguiam ter, dessa forma,
uma experiência total, com começo, meio e fim, tal como o bebê que, segundo
Winnicott (1975), já reconhece o objeto como tendo existência própria e
independente do seu pensamento onipotente, apossando-se dele, explorando-
o, utilizando-o e, depois, abandonando-o, para se apossar de outro objeto.

• Dominando a situação: o brincar compartilhado
Na maior parte do tempo e em quase todas as sessões, a criança dominava

a situação ao brincar com o adulto, tomando a iniciativa e aceitando ou recusando
a maneira de brincar do adulto. O brincar compartilhado evidenciava-se nesses
momentos, pois ora a criança tomava a iniciativa, ora o adulto intervinha. O
brincar compartilhado corresponde ao último estágio da teoria do brincar de
Winnicott (1975). A criança que, no estágio anterior, brincava sozinha, passa a
aceitar a interferência do adulto e o brincar de ambos se superpõem nessa
ocasião.

A criança esteve sempre atenta, observando o adulto e pronta a intervir,
principalmente no preparo da sessão. Perguntava sobre cada objeto, sentia sua
textura e contornos. Interrompia a história, modificando-a e introduzindo novos
conteúdos ou personagens, corrigindo-me, às vezes, quando eu demonstrava
um procedimento. Reforçando o que diz Winnicott (1975), quando a criança tem
condições de ser criativa e é capaz de descobrir o eu, este se torna fortalecido
e ela consegue dominar o ambiente.A capacidade de dominar a situação parecia,
às vezes, comprometida, devido às constantes interferências de alguns pais na
brincadeira da criança. Decidiam por ela, apontando os brinquedos e dizendo o
que fazer, como se ela não fosse capaz de tomar a decisão sozinha e brincar
sem ajuda, numa atitude superprotetora.

• Concentrando-se no brincar: “brincando só na presença do adulto”
Com o decorrer da brincadeira, a capacidade da criança de se concentrar

aumentava progressivamente, chegando a não responder à solicitação do adulto
e não se incomodando com as interferências do ambiente à sua volta, como se
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estivesse brincando sozinha na sala. “Estar só na presença da mãe” durante a
infância é fundamental para que o indivíduo consiga “estar só” na fase adulta,
fenômeno altamente sofisticado, que depende de um certo grau de maturidade
do ego para que ocorra. Apesar do ego imaturo, a criança pode “estar só” porque
conta com o apoio do ego da mãe que, com o tempo, vai sendo introjetado por
ela. Torna capaz, então, de ficar só sem o apoio da mãe ou de um símbolo que
a represente (Winnicott, 1983).

Idéias aparentemente desconexas delineavam situações em que não havia
uma coerência aparente entre os fatos. Sentindo-se relaxada e favorecida pelo
pensamento mágico próprio dessa fase, a criança conseguia criar livremente,
sem ter que obedecer a regras impostas pela realidade.

b)  Experimentando novas vivências de confiabilidade
Ao convidar as crianças para brincar pela primeira vez, todas se mostraram

bastante receptivas e interessadas, acompanhando-me à salinha com a mãe
ou outra pessoa que estava com ela, ou sozinha. Apenas uma delas, embora
muito interessada, quis desistir de brincar ao chegar à salinha, parecendo
temerosa em relação a mim, mas ao ver os brinquedos, logo mudou de idéia.
Algumas crianças mostravam-se reservadas comigo no primeiro encontro,
solicitando mais a acompanhante para brincar. Com o decorrer da sessão,
passavam a me solicitar cada vez mais.  A capacidade de confiar nas outras
pessoas é uma condição básica para que o brincar compartilhado ocorra, e
depende provavelmente de um relacionamento de confiança com sua mãe no
início da vida. Surge, a partir daí, o sentimento de amizade, que possibilitará o
desenvolvimento de outros relacionamentos posteriores (Winnicott, 1983).

Algumas crianças, contudo, evidenciavam uma necessidade maior de ter
a mãe junto de si principalmente na primeira sessão após a cirurgia, como se
estivessem, ainda, muito fragilizadas com a cirurgia e a permanência na UTI.
Winnicott (1983) enfatiza a importância de uma maternagem suficientemente
boa para que a criança seja capaz de confiar nos outros. Ainda que ocorra uma
identificação perfeita da mãe com seu filho ao nascer, adaptando-se totalmente
às necessidades dele, ela pode fracassar em promover a desadaptação gradual
a essas necessidades, posteriormente. Essa é uma tarefa naturalmente difícil,
mas ainda mais para a mãe da criança cardiopata, em função do impacto do
diagnóstico e de sua tendência a superprotegê-la.

c) Quando não é possível brincar
Em alguns momentos, a criança não apresentava o mesmo interesse pelo

brincar, como no dia da alta, quando as sessões eram sempre mais curtas.
Apenas uma criança apresentou um acentuado desinteresse pelo brincar após
a cirurgia. Embora se mostrasse muito interessada quando o convidava para
brincar, não conseguia dramatizar, explorando os brinquedos apenas e logo
encerrando a sessão.
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Fragilizada pela permanência prolongada na UTI e no hospital devido à
evolução pós-operatória complicada, ela parecia ter perdido a confiança no
ambiente. Além do mais, nas sessões realizadas antes da cirurgia, percebi que
sua mãe intervinha com freqüência na brincadeira, direcionando-a e decidindo
pela criança, como se não fosse capaz de brincar por si só, sem sua ajuda.  Os
pais de crianças cardiopatas geralmente têm dificuldades para perceber seu
filho como normal, considerando-o insignificante, desprotegido e dependente
(Gianotti, 1996).

d)  Expressando livremente seus sentimentos pelo brinquedo
A função auto-terapêutica do brinquedo evidenciou-se em quase todas as

sessões. As crianças tiveram inúmeras oportunidades de lidar com eventos
estressantes em um clima de segurança e expressar seus sentimentos em
relação a eles. A possibilidade de obter o controle da situação, podendo
interromper a brincadeira a qualquer instante, tornava-se muito clara em alguns
momentos. Segundo Winnicott (1975), o brincar é auto-terapêutico, sendo efetivo
mesmo quando não há um terapeuta para interpretar o conteúdo que emerge
nesse momento, e o autor afirma que a criança brinca da mesma forma, no
chão de sua casa ou na sala de um terapeuta.

As crianças voltaram a se interessar pelo brincar muito antes do que eu
esperava e quase todas realizaram a primeira sessão no dia em que receberam
alta da UTI ou no dia seguinte. A literatura mostra que crianças submetidas a
cirurgias de grande porte, como a cardíaca, só voltam a se interessar pelas
brincadeiras em fases mais tardias de recuperação, quando seu ego possa
encontra-se fortalecido (Denyes,1968; Vulcan, 1984).

5.  Considerações Finais
A experiência de se submeter à cirurgia cardíaca é traumática para qualquer

pessoa, especialmente para a criança pequena. Entretanto, ela enfrenta melhor
essa situação, se tem oportunidade para brincar e ser criativa. O preparo da
criança para o processo cirúrgico utilizando o brinquedo terapêutico em diferentes
momentos, tanto antes como após à operação, evidenciou-se como uma
estratégia efetiva, propiciando o alívio da tensão e o clima de confiança necessário
para que a criança consiga ser criativa, enfrentado a situação traumática com
maior segurança.

Assim, espero que este trabalho contribua para a produção científica da
área utilizando-se preferencialmente da teoria de Winnicott para a compreensão
do brincar da criança hospitalizada. Espero, ainda, que os resultados obtidos
sensibilizem os profissionais para a importância do preparo da criança para
procedimentos hospitalares, fornecendo subsídios para que essa atividade possa
ser implementada na sua prática e suscitando a realização de mais pesquisas
sobre o assunto.
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• Avaliação e intervenção psicomotoras lúdicas em bebês
atendidos em creches

Vera Barros de Oliveira (C. 35- Elza Barra)1

Denise Milani2, Egon Felix Hadermann3,
Magali de Morais Miguel4 e Daniella Lucato5

Resumo:  Verifica o efeito de um trabalho preventivo lúdico de psicomotricidade junto a 12
bebês, de idade entre 4 e 14 meses, que freqüentam uma creche particular da cidade de
grande porte. Inicia-se  por observação exploratória do ambiente do berçário e avaliação
do quociente global de desenvolvimento (QGD) através da Escala de Brunet-Lézine.  Com
base nesta avaliação, desenvolve-se um trabalho preventivo de reformulação do ambiente,
favorecendo a movimentação dos bebês, assim como de orientação às educadoras, no
sentido de criarem condições para a autonomia motora das crianças. Após um semestre
letivo, quatro meses, é realizada a segunda avaliação dos bebês. A seguir, é desenvolvido
o trabalho junto às crianças,  seguindo a direção da evolução sensório-motora, descrita
por Piaget, através da descentralização e flexibilização das reações circulares, utilizando-
se de estratégias lúdicas grupais, em situações que contemplam a complementaridade
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