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RESUMO 

Estudo realizado acerca de utilizar a musica como terapia, em foco especial na 
pediatria , onde pode ser observado os efeitos proporcionados em cada indivíduo que 
está hospitalizado de acordo com a atividade, não somente a música foi abordada, 
mas também outras técnicas de ludoterapia que podem complementar o tratamento 
objetivando a melhora do paciente, sendo importante destacar o papel da 
humanização nesses cuidados. Foi observado diversos benefícios na vida do 
hospitalizado que participou dessa terapia alternativa, levando até mesmo a debates 
sobre questões da enfermagem, demonstrando que o cuidado vai além de 
procedimentos técnicos, mas também  observar o paciente de forma holística, 
entrando em pauta a questão emocional do paciente que pode sofrer influências 
benéficas com a atividade proposta tornando menos traumatizante sua hospitalização. 
O problema de pesquisa se dá em:  Como a musicoterapia pode influenciar de forma 
benéfica na saúde de crianças hospitalizadas? Para responder esse questionamento, 
foi necessário relacionar o objetivo geral que é compreender a influência da 
musicoterapia no cuidado a criança hospitalizada. Essa pesquisa trata-se de um 
estudo do tipo revisão bibliográfica descritiva de abordagem qualitativa , e para este 
trabalho, foi pesquisado os artigos na a Literatura Internacional de Ciências da Saúde 
(MEDLINE), Bases de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino Americana 
e do Caribe (LILACS), além do Google Acadêmico. 
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ABSTRACT 

Study carried out about using music as therapy, with a special focus on pediatrics, 
where the effects provided in each individual who is hospitalized according to the 
activity can be observed, not only music was approached, but also other play therapy 
techniques that they can complement the treatment aiming to improve the patient, it is 
important to highlight the role of humanization in this care. Several benefits were 
observed in the life of the hospitalized person who participated in this alternative 
therapy, even leading to debates on nursing issues, demonstrating that care goes 
beyond technical procedures, but also to observe the patient holistically, including the 
emotional issue of the patient. patient who may suffer beneficial influences from the 
proposed activity making his hospitalization less traumatic. The research problem 
occurs in: How can music therapy have a beneficial influence on the health of 
hospitalized children? To answer this question, it was necessary to relate the general 
objective, which is to understand the influence of music therapy in the care of 
hospitalized children. This research is a descriptive bibliographic review study with a 
qualitative approach, and for this work, articles were searched in the International 
Health Sciences Literature (MEDLINE), Nursing Databases (BDENF), Latin American 
Literature and the Caribbean (LILACS), in addition to Google Scholar. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

A hospitalização é um momento traumatizante para o enfermo, independente 

da idade em que ele se encontra, visto a angustia causada pelo ambiente hospitalar, 

afastamento das pessoas e das atividades que já são da rotina daquele paciente, 

principalmente crianças que sentem a necessidade de brincar com outras crianças, 

causando problema psicológicos que podem perpetuar por um longo período na vida 

daquele enfermo. Para a minimização do sofrimento, são usadas estratégias lúdicas 

ao cuidado a esse enfermo, mais especificamente a criança. Entre uma dessas 

estratégias, se encontra a musicoterapia que é usado pela equipe multidisciplinar que 

é qualificada para essa atividade. 

O tema escolhido cujo fala sobre a enfermagem e a musicoterapia tem 

importância para o maior conhecimento das pessoas da área da saúde sobre o 

benefício da música e sua utilidade na pediatria, tendo como vista o bem-estar da 

criança e a estimulação da criatividade, tendo como objetivo a melhora emocional, 

tornando assim mais fácil o enfrentamento da sua doença principal. A pesquisa se faz 

necessária visto que não é muito comentado sobre a musicoterapia como forma de 

cuidado na enfermagem, e poucas pessoas reconhecem a importância da música na 

reabilitação do paciente, e como ela pode atuar na humanização, tornando menos 

doloroso a sua hospitalização. 

A curiosidade e interesse sobre saber mais sobre o Tema escolhido, surgiu ao 

me deparar com a questão desse assunto ser pouco discutido no meio acadêmico. 

Por conta da musicoterapia ser um instrumento lúdico no cuidado principalmente 

pediátrico, surgiu a seguinte pergunta:  Como a musicoterapia pode influenciar de 

forma benéfica na saúde de crianças hospitalizadas?  

O objetivo geral deste trabalho é compreender a influência da musicoterapia no 

cuidado a criança hospitalizada, seguido dos objetivos específicos que são: Mostrar 

como a musicoterapia atua na parte emocional do paciente; Descrever como a 

musicoterapia pode colaborar na humanização do cuidado de enfermagem a criança 

hospitalizada; Identificar as estratégias lúdicas utilizadas pela enfermagem. 

Esse trabalho trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica descritiva com 

abordagem qualitativa. As buscas foram  feitas na Literatura Internacional de Ciências 

da Saúde (MEDLINE), Bases de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino 
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Americana e do Caribe (LILACS), além do Google Acadêmico. Nessa busca foi usado 

o operador boleano AND, os descritores utilizados foram: Enfermagem pediátrica and 

Musicoterapia. Foram descartados os artigos repetidos, aqueles que não condizem 

com a proposta da pesquisa, e como critério de inclusão foi buscado trabalhos 

publicados nos últimos 15 anos. 
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2. A IMPORTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS DA MÚSICA 
 

A utilização da música como terapia veio sendo registrada em documentos de 

diversas culturas. Ela tem a capacidade de auxiliar na saúde e no comportamento do 

ser humano. O processo de crescimento da criança não para, onde ela adquire 

habilidades de pensar de maneira diferente, possuindo sua própria essência conforme 

sua idade. Foi relatado pelos participantes da terapia, uma modificação do seu 

emocional por meio da música, tendo uma mistura de sentimentos como diversão, 

felicidade, o bem-estar, alegria. (SILVA; TAETS; BERGOLD, 2017) 

O fato de uma criança estar hospitalizada pode trazer experiências 

traumatizantes, visto que ela se encontra afastada de seu ambiente de rotina, 

envolvido por amigos e familiares. A criança nessas condições pode apresentar abalo 

emocional, tendo sentimentos de culpa, medo de morrer em frente a sua limitação 

física. A criança ao brincar, passa a ter uma sensação maior de segurança, 

conseguindo emitir suas vontades e expressões frente a situação de hospitalização. 

(RODRIGUES et al., 2018) 

Temos outras técnicas a serem utilizadas além da Brinquedoterapia, como por 

exemplo a Musicoterapia , sendo ela uma área da medicina que tem o aprendizado 

sobre o ‘som-ser humano som’, obtendo efeitos terapêuticos, psicoprofiláticos e 

reabilitando o paciente. Na população a musicoterapia é uma forma alternativa de 

terapia , que vai usufruir de elementos da música como o som, harmonia , melodia e 

ritmo, usando esses elementos com o objetivo de facilitar a comunicação com o 

próximo, facilitar o relacionamento , as expressões de afetividade e aumentar a 

mobilização tudo isso com o foco em  recuperar as  funções do enfermo, para assim 

ele ter maior introspecção tendo como consequência uma melhora de sua qualidade 

de vida. (RODRIGUES et al., 2018) 

Foi comprovado que ao aproveitar do benefício do uso de brinquedos e da 

música como meio de comunicação entre adultos e crianças, a relação se tornou mais 

satisfatória e com maiores ganhos, tendo a criança mais chances de participar 

efetivamente do seu tratamento (RODRIGUES et al., 2018) 

Foi identificado uma melhora , tornando mais acelerado o processo de 

recuperação em crianças que estavam hospitalizadas e que participavam das 

propostas que incluíam a música e o brincar, trazendo benefícios que iriam diminuir o 
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tempo que aquele enfermo passaria hospitalizado. A prática de incluir a música e as 

formas de brincar possibilitam que as crianças aprendam a encarar melhor a forma de 

viver, visto que é um processo estressante, e também melhora a comunicação tendo 

como consequência uma relação melhor com o próximo. (RODRIGUES et al., 2018) 

Uns dos principais aspectos observados na criança assim que é hospitalizada 

é o seu comportamento que fica alterado, identificando isso por meio do estresse, a 

ansiedade e por último, mas não menos importante, o medo do desconhecido.) Os 

traumas ocasionados pela hospitalização ocorrem em todas fases da vida da criança, 

que quanto menor for a idade dela, mais claro fica as mudanças psíquicas, em algum 

momento podendo até apresentar casos de insatisfação repentina ou déficits que irão 

perdurar até mesmo após receber alta hospitalar. (ASSIS et al., 2017) 

Observando todo o contexto, é notório que os profissionais de saúde, 

majoritariamente os profissionais de enfermagem, é preciso abusar de recursos que 

diminuam os danos de ficar hospitalizado, sempre tentando aderir a assistência de 

enfermagem de uma forma que seja cause menos danos psicológicos, usando de 

recursos que possam colaborar na reabilitação do enfermo, visto que grande 

percentual de procedimentos são feitos pela enfermagem, e usando meios 

alternativos de terapia como a musicoterapia, ludoterapia, e brinquedoterapia, há 

melhora do vínculo entre a família , criança e a equipe de enfermagem. Esses meios 

diferenciados de terapia permite a criança uma forma de socialização que é perdida 

durante a permanência no hospital, técnicas com uso de  brincadeiras, brinquedos, 

historias e a música podem ser utilizadas no próprio leito ou em algum lugar específico 

para aplicar essas atividades, trazendo diversos benefícios na reabilitação da criança 

e reduzindo consideravelmente seu estresse. (ASSIS et al., 2017) 

Segundo Azevedo; Cunha (2010) o convívio no dia a dia no hospital, 

observando toda aquele ambiente com suas particularidades acaba afetando o 

emocional dos internados, sensações que modificam a forma de entendimento de 

cada um por conta de emoções ‘’negativas’’ , visto que sua realidade está alterada, 

frente a sua rotina hospitalar, em meio a um ambiente onde é totalmente o oposto do 

que a pessoa vivia antes da internação. 

O modo de funcionalidade da mente de uma criança pode ser alterado e seu 

emocional também, por meio dos sentimentos de medo, ansiedade, do isolamento no 

hospital e sobre tudo aquilo que é desconhecido até então a ela. O cérebro tem partes 
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que ficam prejudicadas e alteram a homeostase do indivíduo, retardando seu 

processo de cura. Foi constatado que até mesmo na recuperação da criança, ela se 

mantém ansiosa, e que consciente ou não , os pais dela também auxiliam de forma 

negativa com seus medos. (ASSIS et al., 2017)  Em um local onde não é de costume 

, aquela criança apresenta seu relógio biológico alterado. Azevedo; Cunha (2010) 

explica que em situação de hospitalização, crianças de todas faixas etárias sentem 

dificuldade para dormirem sem estar próximo de seus familiares , sentindo que não 

irão acordar mais ou que podem morrer.  

 Visto os efeitos trazidos pela musicoterapia no emocional da criança, podemos 

dizer que esse ato melhora a qualidade do atendimento hospitalar, modificando para 

melhor o modo de gerir e cuidar desses enfermos, tendo uma visão mais ampla que 

vai além dos cuidados técnicos, sendo assim, fica evidente que a arte do cuidar não 

é somente procedimentos, envolve toda uma questão psicológica também , que 

quando bem trabalhada, trás inúmeros benefícios a parte física da pessoa, atuando 

na sua recuperação. A humanização se faz presente em todas as fases desse 

processo, acolhendo esse paciente , e dando valor as suas relações interpessoais. 
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3. A HUMANIZAÇÃO DE MÃOS DADAS COM A MUSICOTERAPIA  
 

A prática da música como tratamento visando a melhora emocional, mental e 

do bem estar físico já é posta em ação a muito tempo. Há tempos, médicos conhecidos 

como xamãs, se apropriavam do som para tratar o corpo e a alma, civilizações antigas 

davam mais valor aos sons que diziam ser mágico, do que as ervas medicinais. 

(GONÇALEZ; NOGUEIRA; PUGGINA, 2008) 

O primeiro contato da música relacionada ao uso em saúde foi identificada  no 

ano de 1859 pela grande enfermeira Florence Nightingale. Utilizando esse recurso 

aos veteranos da I e II Guerra mundial. Haviam duas enfermeiras que eram musicista 

dos EUA, que usavam da música para recurso terapêutico aliviando a dor física e 

emocional dos soldados debilitados , elas se chamavam Isa Maud Ilsen e Harriet Ayer 

Seymor. (GONÇALEZ; NOGUEIRA; PUGGINA, 2008) 

Foi a partir dos anos 40 do século XX, onde foi realizado estudos que 

abordavam a musicoterapia como recurso terapêutico, as bases para a realização de 

prática atuais com esse recurso foram lançadas na Europa e Estados Unidos, mas de 

fato oque contribuiu de forma grandiosa para a pesquisa, foi a observação de 

convalescentes da Segunda Guerra Mundial. (GONÇALEZ; NOGUEIRA; PUGGINA, 

2008) 

No exercício da profissão enfermagem , para o alívio da dor e outros sintomas 

como a angústia espiritual, problemas com o sono, falta de esperança , risco para 

solidão, de isolamento social e estrese a música pode ser utilizada como forma de 

intervenção que complemente o cuidado. (GONÇALEZ; NOGUEIRA; PUGGINA, 

2008) 

Identificar uma parte do corpo humano que sofra influência da música é uma 

tarefa complicada. A música ela afeta o corpo por inteiro, de forma direta e indireta, 

atuando sobre células e órgãos , assim atuando nas emoções geradas e em inúmeros 

mecanismos corporais, proporcionando sensações de relaxamento e bem-estar. 

(GONÇALEZ; NOGUEIRA; PUGGINA, 2008) 

Nos últimos anos vem sendo divulgado os benefícios que a música trás ao 

organismo do ser humano de forma benéfica , como alteração das frequências 

cardíacas e respiratórias, melhora da pressão arterial, maior relaxamento muscular, 

uma aceleração do metabolismo , redução da dor e outros estímulos sensoriais. O 
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uso da musicoterapia é uma alternativa de uso não farmacológica  que atua de forma 

eficaz no controle da dor. Diversas pessoas relataram um alívio de dores crônicas por 

meio da utilização da música, tendo relatos de pessoa que estavam com essas dores 

entre dez a vinte anos. (GONÇALEZ; NOGUEIRA; PUGGINA, 2008) 

Visto que os nervos auditivos tem a maior distribuição de conexão e as raízes 

desses nervos se espalham por toda região do corpo, vemos que dessa forma efeitos 

sonoros como a música pode contribuir de diversas formas benéficas, como na 

digestão, nas secreções endógenas, na circulação , na nutrição do indivíduo e na 

respiração (GONÇALEZ; NOGUEIRA; PUGGINA, 2008) 

Os benefícios proporcionados pela música podem ser praticados por  diversos 

meios, não apenas em hospitais , mas em unidades de saúde também, que usam dela 

para a melhora do bem estar social, instituições apropriadas para longa permanência 

como uma que reside em Curitiba-PR conta com a musicoterapia, e usa os mais 

diversos instrumentos musicais para esse fim, como o violão, pandeiro, triangulo, 

tamborim, chocalhos e aparelhos de som. Sendo as reuniões realizadas 

semanalmente , os horários ficam divididos entre ensaios do grupo responsável pela 

musicoterapia e outro horário para os pacientes que irão participar da terapia. De 

acordo com o musicoterapeuta da instituição, essas reuniões aprimoram a auto -

estima , socializa os pacientes , ensinando o respeito ao próximo. (GONÇALEZ; 

NOGUEIRA; PUGGINA, 2008) 

A música pode ser utilizada pelo enfermeiro em diversos momentos e com os 

mais variados fins, como por exemplo, para o relaxamento, para sentimento do 

passado trazidos a tona em forma de lembranças, celebrações. Fica o enfermeiro 

encarregado de escolher o melhor momento para o uso dela, de acordo com a 

evolução do paciente, lembrando sempre de verificar os efeitos no paciente. Músicas 

que não combinem com o gosto do paciente, ou que o mesmo rejeite, podem causar 

irritação e piorar o tratamento. Não existe música específica, nem um certo padrão, 

mas tendo sempre em mente as diferentes especificidades de cada finalidade. Essa 

é uma das formas que se pode levar a humanização para próximo do paciente dentro 

dos hospitais. (GONÇALEZ; NOGUEIRA; PUGGINA, 2008) 

Foi observado que frequentemente tem-se aumentado a questão da 

implementação de ações que promovam a humanização na assistência hospitalar, 

sendo protegido pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de 
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Humanização Hospitalar (PNHAH). Com base nisso, o tratamento e a atenção dada 

ao paciente depende da colaboração da equipe de enfermagem e funcionários , tendo 

os usuários suma importância no processo de prevenção, cura e reabilitação. 

(GONÇALEZ; NOGUEIRA; PUGGINA, 2008) 

Em frente ao que se foi falado, há uma necessidade de ter um olhar mais 

humanizado no atendimento na área da pediatria, implementando atividades que 

deem prioridades ao brincar como forma de desenvolvimento, visto que tal ação pode 

ser produtiva para a criança, auxiliando de forma fundamental no seu desenvolvimento 

e crescimento. No âmbito hospitalar, toda rotina do enfermo fica modificada por conta 

da doença, e essas brincadeiras surgem como uma chance de organizar essas 

atividades, instituindo um meio para a criança entender a situação atual por qual ela 

está vivenciando. (FERREIRA; REMEDI; LIMA, 2006) 

Na atualidade, a temática da humanização dos serviços de saúde vem sendo 
levada em conta pelas políticas governamentais, serviços de saúde e 
academia. Nesse sentido, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional 
de Humanização (PNHAH), sendo a humanização definida como valor na 
medida que busca resgatar o respeito à vida humana. O PNHAH prevê a 
organização dos serviços de saúde considerando dois ângulos 
interdependentes: a humanização do atendimento ao público (cuidar do 
usuário) e a humanização das condições de trabalho do profissional de saúde 
(cuidar do cuidador). (FERREIRA; REMEDI; LIMA, 2006, p.690) 

Visto a importância da humanização ao cuidado a criança hospitalizada 

utilizando a musicoterapia como uma estratégia, sabe-se que além dela, existem 

outras técnicas utilizadas pela equipe de enfermagem junto da musicoterapia ou de 

forma isoladas, sempre visando a melhora do paciente pediátrico, usando da 

ludoterapia para essa assistência humanizada. 
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4. ATIVIDADES LÚDICAS E SEUS BENEFÍCIOS  
 

Analisando a  palavra lúdico, pode se observar que ela deriva do Latim Ludus, 

que expressa ‘’alegria e liberdade’’, incluindo nessa brincadeiras as peças de teatro, 

brincadeiras como passatempos e jogos de azar. Analisando a palavra Lundere, que 

também deriva de Ludus proveniente de Lusus, significa ‘’ ilusão e simulação’’, porém 

a palavra Lodo tem o significado de ‘’zombaria ou gracejo’’ , ao analisar essas 

palavras, é notório o quão complexo é falar do lúdico, o mesmo passa visão de si e 

do mundo ao eu redor, por meio da prática de atividades que criam possibilidades e o 

conhecimento da cognição, motor, social , afetivo e comunicação se for utilizada a 

intervenção correta de acordo com o quadro de cada paciente. A prática do lúdico 

como estratégia, incentiva o aprender, e melhora a saúde fica, intelectual e mental. 

(SANTOS, et al., 2017) 

Quando é analisado a história por trás da ludicidade, é visto que ela surge no 

período pré-industrial , o qual o homem era a chave fundamental desse processo , na 

forma de aprender e produzir. Quando surgiu o capitalismo ouve uma divisão, o 

homem passa a dar mais valor a produção e seu consumo, sendo assim, as 

brincadeiras são consideradas algo irrelevante, desqualificando-o. A partir disso, tal 

prática fica destinada as crianças, visto que elas não tem compromisso com o lucro 

que é gerado pelo modelo industrial vigente na época, então as brincadeiras ficam 

como um marco da infância tendo apenas associação com a diversão e nada com a 

educação. (SANTOS, et al., 2017) 

A ludoterapia é um método que contribui no alivio da ansiedade decorrente de 

situações de adoecimento utilizando brinquedos terapêuticos. A enfermagem tem que 

ter um olhar e ações que promovam a interação entre o doente e a equipe responsável 

por ele, se beneficiando de instrumento que diminuam os traumas e inquietações 

causados pela internação, como por exemplo a musicoterapia. O método usado para 

intervir ajuda na redução de tensão e conflitos decorrentes do ambiente hospitalar. 

Usar o brinquedo terapêutico é aceitável quando passa a promover o bem estar da 

criança ou do adulto. (SANTOS, et al., 2017) 

Quando uma pessoa fica doente e precisa ser internada, ela passa por 

constantes mudanças em sua vida, ainda mais se for criança ou idoso, visto que a 

idade desse grupo é composta por grandes fragilidades. A importância de ter um 
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atendimento que seja humanizado por toda equipe de saúde é imprescindível, tendo 

em mente que o paciente merece o máximo de conforto devido as transformações que 

está passando no momento. Diversos são os sentimentos presenciados por esses 

grupos, podendo acarretar em momentos de irritabilidade, mudança de 

comportamento, nervosismo, medo, todos essas sensações são compreensíveis 

devido a doença que se encontra instalada. (SANTOS, et al., 2017) 

É necessário o uso de técnicas que auxiliem ao bem-estar da criança e seus 

familiares no hospital devido ao sofrimento ocasionado pelo processo de adoecimento 

e a vivencia de estar hospitalizado. Principalmente com foco no paciente pediátrico, 

deve ser de responsabilidade do enfermeiro estar ciente de que o paciente infanto 

juvenil sofre bruscamente com a mudança do seu dia a dia, dos seus familiares, 

amigos e pertences, ocasionando transtornos mentais e no comportamento que 

acabam dificultando a assistência da enfermagem a esse enfermo. Ter um espaço 

que seja dedicado a terapias lúdicas é de extrema importância, como por exemplo as 

brinquedotecas que criam um a nova perspectiva a esses enfermos, dando um olhar 

diferente ao paciente e seus acompanhantes pelo cuidado que é passado por toda 

equipe. (SANTOS, et al., 2017) 

As brincadeiras lúdicas oferecem formas mais benéficas e alegres de 

compreender a educação em saúde, tornando mais fácil a compreensão sem 

ocasionar em expectativas negativas, a brincadeira fornece a criança um aumento da 

confiança com os profissionais melhorando o cuidado por meio da arte, aumento o 

vínculo e seus resultados positivos. (SANTOS, et al., 2017) 

Ficar em um hospital é uma situação muito complicada para qualquer ser 

humano, mas tendo em vista a criança, ela sofre muito mais os efeitos negativos visto 

que a mesma fica distante de seus familiares e se encontra em um ambiente onde ela 

é submetida a procedimentos que podem acarretar em dor , um ambiente onde ela 

fica limitada e com um conjunto de restrições que são impostas pela situação da 

internação, com isso tudo é comum a criança agir de maneira estranha, as vezes com 

agressividade ou indiferença, tendo em mente isso, o lúdico aparece como um 

interventor que busca levar a essa criança momentos de alegria e distração. Desde 

sempre a enfermagem presta os cuidados ao paciente aliado a arte, trazendo 

qualidade ao serviço prestado , com uma assistência integral e humanizada, a 

enfermagem deve procurar formas que sejam cada vez mais efetivas no cuidado ao 
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paciente, assim, o lúdico entra com um papel importantíssimo na clínica pediátrica. 

(SANTOS, et al., 2017) 

Analisando os dados estáticos , é observado que 46% dos pacientes fazem uso 

do boneco terapêutico , trazendo alivio da ansiedade e aumento do autocontrole a 

criança, e 30% tem preferencia por brincadeiras com massinhas, fantoches , histórias, 

e outras brincadeiras diversas, as atividades propostas melhoram a interação e 

comunicação, além de auxiliar no desenvolvimento físico, mental e social, e ainda 

diminuem a dor do paciente, todas essas brincadeiras ocasionam na aproximação da 

criança e da equipe. (SANTOS, et al., 2017) 

É necessário o estímulo para o desenvolvimento pessoal e também social, 

usando esse método, o paciente aprende a  entender melhor seus sentimentos, 

pensamentos e sua criatividade, podendo ela ser adulta, idosa, ou criança, 

independente da idade o ser humano precisa se comunicar e movimentar, usando a 

fala e suas expressões , acarretando em benefícios a sua saúde. Uma outra forma 

são as reuniões coletivas  , ajudando na socialização, debatendo temas como a 

importância da alimentação saudável , higiene pessoal, prevenção de acidentes e 

outros assuntos. (SANTOS, et al., 2017) 

Diversas táticas são consideradas na hospitalização de uma criança visando 

reduzir os efeitos que o ambiente hospitalar carrega, sendo de responsabilidade da 

enfermagem o conhecimento de atividades lúdicas , o enfermeiro pode colaborar por 

meio da pratica de brincadeiras, teatro, música, dança, e material necessário para a 

aplicabilidade da atividade no local em que a criança está. (SANTOS, et al., 2017) 

A enfermagem carrega a tempos o lema de que o cuidar é uma arte, é de 

extrema importância prestar um serviço humanizado e com qualidade, principalmente 

ao falar de pediatria. Pela criança ser um individuo que necessita de cuidados 

especiais, o brinquedo terapêutico serve como uma intervenção usada pela 

enfermagem que proporciona bem-estar ao paciente , e contribuindo para um 

crescimento sadio , por mais que esteja em ambiente hospitalar. Portanto, o 

profissional responsável pela ludoterapia foi posto nesse processo com o objetivo de 

oferecer uma ajuda e melhorar os transtornos causados pelo tratamento hospitalar, 

amenizando o sofrimento e facilitando a interação do paciente com a enfermagem. 

(SANTOS, et al., 2017) 
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Uma  das técnicas que pode ser utilizada pelo ludoterapeuta é o uso do 

fantoche , que durante procedimentos que são invasivos, essa prática ajuda na 

mudança do comportamento da criança , trazendo calma a mesma, deixando-a 

dispersa do procedimento , diminuindo o grau de agitação ,e diminuindo o choro 

durante uma punção venosa, sendo considerado um procedimento onde causa maior 

temor ao público infantil. Por meio da brincadeira , a criança consegue fantasiar o seu 

mundo, ajudando dessa forma no êxito dos procedimentos que causam dor. 

(SANTOS, et al., 2017) 

Os profissionais de enfermagem presenciam sentimento de dever cumprido ao 

praticar a ludoterapia, ficando mais confiante a relação entre o enfermeiro e o cliente, 

promove o acolhimento do ambiente de trabalho ,e gera reconhecimento do cliente 

para o profissional. Apesar das vantagens de se aplicar tal pratica, ainda há diversas 

barreiras para a execução do brincar como uma forma de cuidado. No dia a dia, 

enfermeiros relatam falta de tempo para fazer a aplicação, possuem pouca 

capacitação para a atividade, numero baixo de profissionais e falta de recursos , esses 

são os principais agravos que dificultam a implementação da ludoterapia no hospital. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  Portanto, foi observado a mudança que a musicoterapia pode ocasionar na vida 

de um hospitalizado, trazendo equilíbrio emocional a criança tornando mais fácil sua 

internação , e mostrando que a enfermagem vai muito além de cuidados técnicos , 

envolvendo toda uma questão psicológica e holística da situação frente ao paciente. 

 Com a constante preocupação dos profissionais de saúde, em específico a 

enfermagem de prestar um cuidado humanizado, foi visto que a musicoterapia ajudou  

nesse processo, acolhendo o paciente, trazendo paz e tranquilidade, tornando o 

ambiente o mais aconchegante possível com a utilização da música, visando  o 

processo de cuidar aliado a humanização. 

 Foi debatido também obre outras técnicas de ludoterapia, comprovando seus 

benefícios ao público infantil, aliviando de traumas , auxiliando em procedimentos 

dolorosos  e atuando sobre a emoção da criança que muitas vezes apresenta 

inquietação, tristeza ou raiva frente a internação, nesse quesito entra o uso de 

fantoches , teatros, danças entre outros como auxiliadores nesse processo . 
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