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A RE-INVENÇÃO DO LÚDICO: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE DE
CRIANÇAS HOSPITALIZADAS O brincar e o lúdico, quando presentes
no cotidiano do cuidado à criança que vive a experiência da
hospitalização, fortalecem a afetividade e contribuem para uma vivência
hospitalar positiva e construtiva. O ?Projeto Crescendo com a Gente?
trata-se de ação de extensão oferecida anualmente desde 1998,
destinada aos acadêmicos do Curso de Graduação em Enfermagem no
desenvolvimento da brincadeira junto às crianças hospitalizadas nas
Unidades Pediátricas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).
Visa estimular a manifestação lúdica das crianças, proporcionando
interação entre acadêmicos, crianças e famílias, resultando em melhores
possibilidades de enfrentamento das dificuldades inerentes à doença e
tratamento. As atividades lúdicas desenvolvidas pelos acadêmicos
integrantes da equipe executora são direcionadas à crianças de várias
faixas etárias, de 2 meses a 14 anos de idade. Ocorrem em duas
unidades de internação pediátricas do HCPA, de forma concomitante, de
segunda à quinta-feira, no horário das 18 às 20:30h, horário em que a
Sala de Recreação encerrou seu horário de atendimento. As atividades
são orientadas de forma direta pelos bolsistas do projeto, preparando o
conteúdo e acompanhando seu desenvolvimento pelos acadêmicos.
Antes do início das atividades na Internação Pediátrica é realizado um
processo de capacitação para instrumentalizar os acadêmicos no
desenvolvimento da estimulação e atividades lúdicas, conforme
características do desenvolvimento infantil, e medidas de segurança ao
paciente pediátrico. O projeto tem caráter interdisciplinar, promovendo
integração discente-docente-assistencial, à medida que congrega, para a
capacitação dos acadêmicos, professores do Departamento de
Enfermagem Materno-Infantil da EEUFRGS e profissionais do Serviço de
Enfermagem Pediátrica e do Serviço de Recreação Terapêutica do
HCPA. Noções básicas sobre educação para saúde inseridas em
propostas de educação infantil permeiam as atividades lúdicas
organizadas pelos acadêmicos nos momentos de encontro e vivências no
projeto. Recursos como técnicas de desenho, pintura e colagem;
brincadeiras de salão; histórias e pequenas dramatizações; músicas e
teatro proporcionam a aproximação das crianças à compreensão de
hábitos de vida mais saudáveis no cotidiano, tanto intra como
extra-hospitalar. A inserção do estudante de enfermagem no mundo da
hospitalização infantil permite a constatação das reações das crianças e

dos benefícios que usufruem no contato com o brinquedo e a brincadeira.
É na arte e na criatividade, inerentes às atividades lúdicas desenvolvidas
pelos acadêmicos de enfermagem, que reside o mérito desta proposta.

