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Os serviços de pediatria dos centros hospitalares de Portugal acolhem cerca de 121 mil 
internamentos pediátricos por ano, segundo o Instituto Nacional de Estatística (2015, 
2016, 2017). O internamento hospitalar é um processo que faz com que os indivíduos 
tenham de abandonar as suas rotinas e relações diárias e partir para um local fora da 
sua zona de conforto. Quando uma criança fica sujeita a este processo são suscitados 
sentimentos negativos, como o medo e a ansiedade, que podem resultar numa 
experiência traumática para a criança e, consequentemente, influenciar negativamente 
o seu processo de desenvolvimento.

A presente dissertação pretende estudar esse impacto negativo causado nas crianças, 
avaliando as estratégias que têm vindo a ser utilizadas pelos serviços de pediatria 
nacionais para reduzir esse impacto e para melhorar a integração das crianças no 
internamento hospitalar. Pretende também perceber de que forma o design poderá 
ser um aliado a estas estratégias, sendo intenção criar um brinquedo que promova 
momentos de abstração do contexto e dos procedimentos hospitalares, assim como 
momentos de diversão, aprendizagem e desenvolvimento físico, cognitivo e social. 

A opção recaiu por uma abordagem qualitativa, sendo desejado recolher perceções dos 
participantes da investigação sobre as necessidades, comportamentos, problemas, 
preferências e desejos das crianças hospitalizadas. Desta forma, interveio-se em dois 
serviços de pediatria da região norte de Portugal, um de especialidade e outro de clínica 
geral, para recolher os dados na primeira pessoa e assim conhecer mais de perto o 
contexto e o público-alvo. A recolha de dados foi feita através da observação direta 
não participante, observando as crianças em contexto hospitalar; da implementação de 
inquéritos às equipas multidisciplinares dos serviços de pediatria, aos pais, familiares 
e amigos; e dos testes de validação da solução junto de todos os participantes da 
investigação. 

Comprovou-se que o brinquedo é um fator importante na integração das crianças 
no internamento hospitalar e que ajuda significativamente a melhorar o processo de 
recuperação, e por consequente, a reduzir o impacto negativo da hospitalização nas 
mesmas. No entanto também se verificou que não existe uma grande oferta de mercado 
para este contexto, havendo a necessidade de criar um brinquedo que procure dar 
resposta às necessidades destas crianças hospitalizadas. 

Deste modo, e com base nas informações recolhidas, foi desenvolvido o Boneco Cubo, 
um brinquedo de construção, sob a forma de Kit, que pretende acompanhar a criança no 
seu processo de internamento, de modo a promover momentos de diversão e ao mesmo 
tempo de abstração do contexto hospitalar. Será também um aliado aos técnicos 
profissionais de saúde como instrumento de avaliação do desenvolvimento da criança, 
como aliado às terapias e como elemento de comunicação não verbal. Foi construído 
um protótipo funcional, através da impressão 3D das peças que constituem o kit, de 
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modo a testar o resultado final junto dos participantes da investigação. Destes testes 
resultaram inúmeras possibilidades de utilização do brinquedo, quer pela simples 
imaginação da criança, quer por parte dos profissionais de saúde, que sugeriram a 
possibilidade de o incluir em diversas terapias.

Este estudo contribuiu, não só para uma perceção mais aprofundada sobre o 
internamento hospitalar e as necessidades reais das crianças sujeitas a esta situação, 
como para uma crescente consciencialização de que o design também pode servir como 
uma ferramenta para promover o bem-estar das pessoas, atuando como aliado nas mais 
diversas áreas. A recolha de dados na primeira pessoa, interagindo pessoalmente com 
o contexto e com o público-alvo, contribuiu para compreender melhor todos os aspetos 
relacionados com o internamento hospitalar e para encontrar uma solução melhorada 
que ajude a suprir as necessidades encontradas. Os testes de usabilidade, junto das 
equipas técnicas profissionais de saúde, dos pais e das crianças em internamento 
hospitalar, contribuíram para compreender as reações destes participantes ao 
brinquedo construído, quais as suas sugestões de melhoramentos e, essencialmente, 
contribuíram como uma validação do mesmo, já que o brinquedo recebeu um feed-back 
bastante positivo.

Palavras-chave: integração; internamento hospitalar; criança hospitalizada; design; 
brinquedo.
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According to Instituto Nacional de Estatística (2015, 2016, 2017), about 121 thousand 
pediatric hospitalizations occur every year in Portuguese hospitals. Hospital admission 
is a process in which individuals are imposed to change their routines and daily habits 
and be integrated in a completely new environment. For children, this process is worse 
than for adults and it leads to undesirable feelings, such as fear and anxiety, which can 
result in a traumatic experience that negatively affects the recovering process. 

This research seeks to understand how can design, along with the strategies already 
used to reduce the negative impact caused by hospitalizations in children’s life, be 
used to create a toy that promotes moments of abstraction from the environment in 
which children are inserted in, as well as moments of play combined with learning and 
physical, cognitive and social development.

Qualitative approach was used to collect relevant information about hospitalized 
children’s needs, behaviors, problems, preferences and wishes. With this in mind, data 
for investigation was collected from two pediatric centers located in the northern region 
of Portugal, one with specialty and another of general clinic. Data has been collected 
from three distinct sources: (1) direct analysis by observing children’s behavior in 
the context of hospitalization; (2) surveys answered by multidisciplinary teams from 
pediatric centers, parents, family and friends; (3) validation tests applied to the proposed 
solution with all research participants.

It was verified that the toy is an important factor for children in hospital admission and 
that helps significantly the recovering process, and consequently, reduce the negative 
impact of hospitalization. However, it has also been found that there is a lack of products 
for this context, which to the creation a toy that seeks to mitigate the needs of these 
hospitalized children.

Based on the analysis of data collected, it was developed a Boneco Cubo, a building 
toy, composed by different parts that can be attached to each other in different ways 
and that intends to contribute to a better integration in the hospital environment and 
simultaneously stimulating the children development. It will also be an ally to healthcare 
professionals as an instrument of children development evaluation. By using 3D printing, 
a functional prototype was built which was useful to test the final result close to the 
target audience. From these tests, several new ways of using the toy came up: first, due 
to children imagination; second, due to healthcare professionals’ suggestions to use the 
toy as a therapy tool.

This study contributed not only to a deeper understanding of hospital admission and 
to the real needs of the children in this environment, but also to aware that design 
can also serve as a tool to improve people’s life, acting as an ally in diverse areas. 
By directly interacting with the target audience, all aspects of hospital admission have 
been understood more deeply which allowed to find a better solution that meets all 
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needs imposed by this reality. Usability tests allowed to get some suggestions for 
improvement and to find out parents and healthcare professionals’ reactions to the toy. 
Due to the positive results, these tests allowed to validate the product created.

Key-words: integration, hospitalization, hospitalized child, design, toys.
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Tabela 1. 
Internamentos 
pediátricos 
segundo grupos etários 

Nota Fonte: Adaptado 
de Instituto Nacional de 
Estatística (2015-17). 
Estatísticas da Saúde 
2013; 2014; 2015. Lisboa

Nota 1. 
Média aproximada 
de internamentos 
pediátricos dos anos 
2013, 2014 e 2015, 
segundo dados do INE

Neste primeiro capítulo irão ser apresentados os conteúdos introdutórios desta 
investigação, nomeadamente a descrição do enquadramento do problema, as 
motivações e os objetivos, a metodologia adotada e a estrutura do documento. 

1.1. Enquadramento

O internamento pediátrico é uma realidade que está presente na sociedade e pode 
ser comprovado com dados estatísticos que têm vindo a ser recolhidos ao longo dos 
tempos. Em Portugal, segundo o Instituto Nacional de Estatística - INE, existem cerca 
de 121 mil internamentos pediátricos por ano1, afetando todas as idades pediátricas, 
compreendidas entre os 0 meses e os 18 anos (INE, 2015, 2016, 2017). 

Na maioria dos anos, verifica-se que, quanto mais baixa é a faixa etária, maior é o 
número de internamentos (Tabela 1), concluindo assim que a maioria das crianças está 
sujeita ao internamento hospitalar em fases de desenvolvimento mais precoces. Os 
dados verificados na Tabela 1 sobre o número total de internamentos por ano revelam 
que existem inúmeras crianças que são sujeitas à hospitalização. Esta hospitalização 
pode ser por curta, média ou longa duração, ou então por uma necessidade de vários 
internamentos por ano, dependendo da patologia da criança. 

Internamentos pediátricos em Portugal

<1 ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 17 anos TOTAL
2015 56 825 21 682 16 079 13 422 12 728 120 736
2014 51 162 23 886 17 606 14 270 14 457 121 381
2013 54 957 23 574 17 300 14 575 13 462 123 868

Área metropolitana do Porto

2015 12 311 5 727 4 046 3 230 2 762 28 076
2014 11 234 6 681 4 302 3 193 2 738 28 148
2013 11 379 6 184 4 064 3 140 2 684 27 451

Perante este cenário do internamento pediátrico, a criança, para além de não estar 
na sua zona de conforto e de ser forçada a deixar as suas rotinas diárias, também se 
depara com outros fatores que poderão ter um impacto negativo e traumático no seu 
desenvolvimento. Fatores esses que podem contribuir para uma experiencia negativa na 
sua vida e influenciar o seu desenvolvimento e a sua recuperação: diversos procedimentos 
hospitalares, exames e tratamentos; ambiente e pessoas desconhecidas; sentimentos 
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negativos como a dor, o medo a ansiedade; distância dos seus familiares e amigos; 
entre outros (Redondeiro, 2003). 

Neste sentido, e para tentar amenizar este impacto negativo no desenvolvimento das 
crianças, é essencial proporcionar-lhes um ambiente mais próximo da sua realidade, 
isto é, proporcionar-lhes um ambiente mais familiar, o menos traumático possível, 
quer través da diminuição visual dos equipamentos médicos, quer através da própria 
decoração; e proporcionar a continuidade do seu desenvolvimento, através dos 
brinquedos e das atividades lúdicas (Redondeiro, 2003).

O brinquedo, ou o ato de brincar, como nos diz Tavares (2013), “é a linguagem universal 
da criança” (p.47). É através do brincar que esta aprende, experimenta, descobre, 
inventa e desenvolve as suas capacidades, tanto físicas como cognitivas. Proporciona 
também momentos de relaxamento e de abstração do contexto hospitalar e pode ser um 
grande aliado à realização de terapias.  Para além das crianças aprenderem a lidar com 
o mundo e com as pessoas que as rodeiam, através do brincar elas também expressam 
os seus sentimentos, frustrações, ansiedades, críticas e interesses, contribuindo para 
a realização de um melhor diagnóstico (Kishimoto, 1998; Pedroso, Barreto, Malaquias, 
& Pinto, [19--]).

Portanto incorporar atividades, projetos e espaços lúdicos, bem como o brinquedo, no 
quotidiano da criança hospitalizada, serão fatores bastante importantes que podem 
ajudar positivamente no seu processo de recuperação, pois proporcionam a continuidade 
do crescimento e do seu desenvolvimento (Pedrosa, Monteiro, Lins, Pedrosa, & Melo, 
2007).

1.2. Motivações e objetivos

Para diminuir o impacto negativo do internamento hospitalar na idade pediátrica é 
necessário encontrar estratégias para aumentar o bem-estar destas crianças. Assim, 
é pretensão desta investigação acompanhar o trabalho de uma equipa multidisciplinar, 
onde se inserem profissionais de saúde e de educação, e o grupo de referência das 
crianças hospitalizadas, como pais, familiares e amigos, para, e em conjunto, perceber 
como é que o Design pode contribuir para diminuir o impacto negativo e traumático 
que o internamento pode causar na infância. É pretendido aliar o design à saúde, de 
forma socialmente responsável, como forma de intervenção e como uma ferramenta 
de apoio à execução da estratégia e proporcionar uma experiência hospitalar o menos 
traumática possível2.

Assim, a finalidade desta investigação passa por desenvolver um brinquedo para 
crianças hospitalizadas, com base nas suas necessidades, problemas e preferências, 
que acompanhe o seu quotidiano em internamento hospitalar e que potencie momentos 
de interação social entre crianças, familiares e técnicos hospitalares.

Nota 2. 
«Smal, but meaningfull 

intervention.» Roger 
Batman (2014) - aula de 

projeto na experiência de 
Erasmus +
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Neste sentido, o brinquedo terá como objetivos:
• minimizar o impacto do internamento hospitalar de médio a longo prazo;
• promover momentos de diversão e abstração do ambiente e contexto hospitalar;
• estimular o desenvolvimento de laços entre crianças, técnicos e familiares;
• combater a monotonia adjacente a internamentos de longa duração.

No entanto, outros objetivos terão de ser alcançados para chegar à solução final: 
• recolha de dados nos serviços de pediatria (neste caso foi no Centro Materno Infantil 
do Norte - CMIN, e no Instituto Português de Oncologia do Porto - IPO-Porto);
• observar os comportamentos e reações das crianças em ambiente hospitalar;
• compreender as estratégias já utilizadas pelos serviços de pediatria;
• estabelecer parcerias de trabalho com profissionais de saúde e com o grupo de 
referência das crianças hospitalizadas;
• criação de um protótipo funcional;
• realização de testes de usabilidade;
• validação do produto junto dos serviços de pediatria;
• análise dos resultados e melhoramentos;
• implementação nos serviços de pediatria.

1.3. Metodologia

A presente investigação é um estudo qualitativo, onde é pretendido recolher as 
perceções dos participantes da investigação sobre as necessidades, comportamentos 
e desejos das crianças em internamento hospitalar. 

Desta forma, o planeamento do estudo deverá começar por especificar os objetivos 
da investigação e fundamentá-los com dados existentes, fazendo aqui uma análise 
documental e procurando mostrar o que tem vindo a ser desenvolvido sobre o design 
aplicado ao internamento hospitalar pediátrico. 

De seguida será a fase de reconhecimento do contexto, através da observação direta e 
respetivas notas de terreno, nos serviços de pediatria de dois centros hospitalares da 
Região Norte de Portugal, de modo a compreender a realidade hospitalar e o público-
-alvo a ser estudado. Ainda dentro do reconhecimento do contexto, será aplicado um 
inquérito, sob a forma de questionário, para recolher as perceções dos participantes 
sobre o internamento hospitalar pediátrico e obter as variáveis qualitativas necessárias 
à construção do brinquedo.

Paralelamente à recolha dos dados, será feito o desenvolvimento do produto e toda a 
parte criativa da investigação, definindo conceitos, ideias, formas, materiais, métodos 
de construção e de fabrico, com base nas informações obtidas, quer no estado da arte, 
quer na investigação no terreno. Após a ideia estar finalizada, será feito um protótipo 
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funcional para proceder aos testes de usabilidade do produto junto do seu público-
alvo, e do grupo de referência do internamento hospitalar pediátrico, como forma de 
validação e oportunidade de melhoramentos futuros. Juntamente com o protótipo 
funcional, será aplicado um novo inquérito para compreender e analisar as perceções 
geradas sobre a apresentação do brinquedo aos participantes da investigação.

1.4. Estrutura da dissertação

O presente documento apresenta a seguinte organização:

Capítulo I – Introdução, onde será apresentado o enquadramento do tema, mostrando 
o problema e os objetivos, bem como as opções metodológicas e a estrutura do 
documento adotadas para esta investigação.

Capítulo II – Estado da arte, onde será feita uma revisão da literatura sobre a criança 
e o internamento hospitalar, bem como as estratégias que têm vindo a ser adotadas 
para amenizar o impacto negativo que o internamento provoca no desenvolvimento 
da criança na fase da infância pré-escolar. Serão também apresentados exemplos de 
produtos existentes no mercado já específicos para o contexto hospitalar, materiais 
adequados e normas aplicadas aos brinquedos. Desta forma, será possível recolher as 
caraterísticas mais importantes e relevantes a aplicar à solução.

Capítulo III – Estudo de caso, onde será detalhadamente apresentada a metodologia 
adotada para esta investigação, especificando todo o processo da investigação no 
terreno. Será feita uma apresentação e discussão dos resultados obtidos na recolha 
de dados, bem como todo o processo de desenvolvimento criativo até chegar à solução 
final. Por fim, serão apresentados os resultados dos testes de usabilidade realizados 
junto dos participantes da investigação.

Capítulo IV – Considerações finais, onde serão apresentados e discutidos os resultados 
desta investigação, assim como sugestões para trabalhos futuros.

Capítulo V – Referências Bibliográficas, onde serão enumeradas as fontes bibliográficas 
consultadas na elaboração deste trabalho. 

Capítulo VI – Apêndices, que contém os documentos auxiliares elaborados originalmente 
pelo autor da dissertação.

Capítulo VII – Anexos, que contém os documentos originais, não produzidos pelo autor, 
de  apoio à dissertação.
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Neste segundo capítulo será feita uma revisão bibliográfica sobre as crianças e o 
internamento hospitalar, apontando as caraterísticas do internamento e da faixa etária 
do Pré-escolar a ser estudada. Serão também abordadas as estratégias que têm vindo a 
ser estudadas para ajudar a que a experiência da hospitalização seja o menos traumática 
possível, dando destaque ao lúdico-pedagógico. Neste sentido, serão apresentados 
exemplos de brinquedos já existentes no mercado, quer gerais para estas idades, quer 
específicos para este contexto hospitalar, bem como as caraterísticas que estes devem 
de seguir para integrar neste contexto específico.

2.1. A criança e o internamento hospitalar

«As crianças aprendem através da acumulação de 
conhecimentos, da criação de hipóteses e de experiências 
vividas.» (Vasconcellos, 2011, p. 9).

A hospitalização pode ser uma experiência negativa na vida das crianças e poderá 
apresentar problemas que influenciarão o seu desenvolvimento. Estas são 
especialmente frágeis em relação às doenças e à hospitalização (Figura 1), 
surgindo sentimentos negativos como medos, ansiedade, depressão, consequentes 
do trauma, tanto físico, como psicológico da hospitalização (Blom, 1958; Redondeiro, 
2003).

«Ao ser hospitalizada, a criança encontra-se 
duplamente doente; além da patologia física, 
o seu emocional poderá abalar-se caso o
ambiente hospitalar não lhe ofereça uma
situação de bem-estar.» (Lapa & Souza, 2011,
p. 812).

Como Redondeiro (2003) nos apresenta nos seus estudos, a criança perante a 
hospitalização é forçada a deixar as suas rotinas e hábitos diários, saindo da sua zona 
de conforto, por um determinado tempo e receber tratamento, para um local novo e 
diferente fora do seu contexto. Defronta-se com aspetos que acabam por interferir 
diretamente no seu bem-estar e no seu descanso, pois é exposta a vários procedimentos 
hospitalares que a deixam ansiosa, com medo, e que por vezes pode dificultar a sua 
adaptação e integração ao internamento (Figuras 2, 3 e 4): 

II. Estado da arte
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Figura 1.
Ícone ilustrativo da criança 
a ser observada por um 
médico 
Fonte: thenounproject.com
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«(...) confronta-se então com procedimentos médicos (normalmente associados 
à representação da dor); regras e hábitos, quer de higiene, quer de alimentação 
diferentes dos seus; pessoas vestidas todas de igual, com um uniforme e com 
as quais não está familiarizada; o movimento rotineiro das tarefas que têm 
de ser feitas perante ela ou outros companheiros da enfermaria e que são 
fatores impeditivos do seu descanso noturno; o uso de roupa que não é a sua; 
o barulho das máquinas das enfermarias que ecoa pelos corredores noturnos, 
ameaçando o silêncio da noite; o cheiro a medicamentos; etc.» (p. 69).

Para além destes aspetos, as crianças também poderão ter de partilhar a mesma 
enfermaria com outras crianças com idades e patologias clínicas bem diferentes, fator 
que também pode interferir negativamente ou positivamente na sua recuperação. 
Negativamente, pelo facto de poder interferir com o seu descanso, e positivamente, 
pela oportunidade de socialização e até mesmo partilha de brincadeiras.

No entanto a experiência hospitalar pode ter efeitos variados de um paciente para 
o outro. Nem todas as crianças reagem da mesma forma, nem a experiência do 
internamento tem o mesmo efeito em todas. Uma criança com as idades entre os 2 e os 
6 anos de idade ainda não tem a capacidade de perceber que ”saúde” e “doença” são 
dois fenómenos opostos, bem como também não compreendem como são causadas 
as doenças (Redondeiro, 2003). O significado da experiência hospitalar varia muito em 
tipo e grau e depende da diversidade de causas que estão envolvidas, desde aspetos 
relacionados com a doença, até às características psicológicas das próprias crianças. 
Refletir sobre esses significados torna-se bastante importante no que toca à gestão e 
orientação pediátrica, podendo ter uma influência determinante no desenvolvimento da 
criança hospitalizada (Blom, 1958).

Figura 2. 
Quarto de um

internamento pediátrico
Fonte in: http://www.

hospitaldaluz.pt/
media/6627845/

internamento_pediatria.jpg

Figura 3. 
Quarto de internamento 

pediátrico  do serviço 
de pediatria do Centro 

Hospitalar do Porto

Figura 4. 
Corredor do internamento 

pediátrico do serviço 
de pediatria do Centro 

Hospitalar do Porto. Fonte: 
fotografias do autor

3. 4.

2.
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Fase da infância pré-escolar

Ao longo da vida de um ser humano, o seu desenvolvimento a nível cognitivo, físico e 
emocional está em constante mudança e desenvolvimento, mas é na fase da infância 
que se criam as principais linhas orientadoras de base à existência de cada um 
(Vasconcellos, 2011).

Jean Piaget dedicou grande parte da sua carreira à psicologia ligada à inteligência 
infantil, seguindo a ideia de que ao observar detalhadamente a maneira com que o 
conhecimento se desenvolve na criança, é possível compreender melhor a natureza 
do conhecimento humano. Assim, dedicou-se a estudar o desenvolvimento humano 
através da observação sistemática e detalhada das crianças (Ferracioli, 2007). Piaget 
distingue o desenvolvimento cognitivo humano, relacionado ao desenvolvimento da 
afetividade e da socialização da criança, em quatro grandes estágios, que vão desde o 
nascimento até à fase adulta (Piaget, 1972; Cavicchia, 2010; Pinho, 2008): 
• Estágio sensório-motor - desde o nascimento até aos 2 anos de idade. Este período é 
fundamental para o desenvolvimento cognitivo, pois é nesta fase que se forma a base 
de todos os processos cognitivos de cada indivíduo;
• Estágio pré-operacional - dos 2 aos 7 anos. Este período constituirá a transição entre 
as ações e as operações, ou seja, entre a inteligência sensoriomotora e a inteligência 
representativa. É também a fase em que as crianças deixam de ser bebés e começam a 
ser mais independentes, pois já começam a desenvolver e a aperfeiçoar a linguagem e 
a capacidade de usar o jogo simbólico.
• Estágio operacional concreto - dos 7 aos 12 anos. Neste estágio aparecem as 
primeiras operações concretas, ou seja, são desenvolvidas capacidades lógicas sobre 
eventos concretos, mas ainda não sobre conceitos abstratos.
• Estágio operacional formal - dos 12 até adiante. É a partir deste estágio que o indivíduo 
desenvolve capacidades de pensar em conceitos abstratos, que originará a maturação 
da sua inteligência.

É assim o estágio pré-operacional, ou simbólico, que caracteriza a fase do pré--
escolar da criança, na qual está inserida a faixa etária dos 2 aos 5 anos. É o início 
da linguagem, da função simbólica e do pensamento representativo, pois as crianças 
são agora capazes de interiorizar o meio e o contexto onde vivem e de representá-los 
mentalmente (Piaget, 1972). A fase pré-operacional é uma fase classificada como sendo 
a que as crianças são egoístas e egocêntricas, pois, nesta faixa etária, as crianças têm 
dificuldades em entender os pontos de vista das outras pessoas e as consequências 
das suas próprias ações (Kamisaki, 2011). Pinho (2008) refere que esta fase também 
é muito importante para o desenvolvimento das crianças, uma vez que proporciona 
uma aprendizagem muito intuitiva, livre e imaginativa. As crianças nesta fase aprendem 
através da experimentação e da imitação de tudo o que está ao seu alcance; criam 
histórias, fingem que os seus brinquedos são seus amigos e conversam com eles, 
facilitando o desenvolvimento da linguagem.
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A nível físico (Figura 5), segundo a perspetiva de Wallon sobre o desenvolvimento 
humano, referido pela autora Pinho (2008), a atividade sensoriomotora das crianças 
entre o primeiro e o terceiro anos de vida torna-se diversa, uma vez que este estágio 
é caraterizado pela exploração do meio e dos objetos e pela imitação, como referido 
também por Piaget (1972). Estas explorações das crianças permitem fazer descobertas 
das qualidades dos objetos e, ao mesmo tempo, ensinam e estimulam a sua sensibilidade 
e motricidade fina. Uma criança, na faixa etária dos 2 aos 5 anos, já desenvolveu 
capacidades motoras como o andar, sentar, correr, subir, descer, mas é só nesta fase 
que o seu equilíbrio corporal começa a melhorar. Começa também a aperfeiçoar as 
suas habilidades motoras finas, que a ajuda a tornar-se mais independente; começa a 
desenvolver capacidades de escrita e desenho (Kamisaki, 2011).

A nível social e emocional, as crianças nestas idades têm diferentes comportamentos. 
Wallon, referido pela autora Pinho (2008), destaca que o estágio emocional se desenvolve 
a partir dos 6 meses, em que as crianças se afeiçoam ao seu ambiente familiar para 
satisfazer as suas necessidades básicas; no entanto, no final do seu primeiro ano, 
voltam-se completamente para o mundo exterior. Comparando as diferentes idades 
dentro da mesma faixa etária, uma criança com 2 anos de idade tem dificuldades em 
partilhar objetos e amigos com outras, tornando-se possessivas. Já uma criança com 
4 e 5 anos tem sua comunicação mais desenvolvida, tornando-se mais independente, 
já sendo capaz de partilhar, permitindo o desenvolvimento de relações estreitas com 
melhores amigos (Kamisaki, 2011). 

A nível da linguagem, as crianças com 2 anos de idade ainda não têm as suas 
competências linguísticas desenvolvidas, tornando a sua comunicação mais 
complicada. Aprendem a sua língua maioritariamente através de músicas, rimas e 
jogos de palavras, sendo que aos 2 anos de idade algumas crianças já conseguem dizer 
pequenas frases; aos 4 e 5 anos já são capazes de ter uma conversa (Kamisaki, 2011).

A nível da personalidade, a partir do terceiro ano de vida nota-se uma evolução no 
desenvolvimento da criança. É nesta idade que a criança se descobre a si própria, como 
sendo uma pessoa diferente de outros sujeitos e de objetos (Pinho, 2008).

Figura 5.
Ícone representativo 

da evolução do 
desenvolvimento das 

crianças 
Fonte: thenounproject
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Contudo, as crianças não se comportam todas de igual modo e até com a mesma idade 
podem atingir as fases de desenvolvimento em diferentes alturas: 

«(…) cada criança é diferente das outras e cada criança tem o seu naipe de 
competências, apetências, gostos e ritmos.» (Cordeiro, 2015, p.341).

Dentro da mesma faixa etária existem comportamentos, conhecimentos, características 
e interesses diferentes, que devem ser destacados. Para compreender melhor estas 
idades individualmente, de seguida serão apresentadas algumas características 
principais das crianças entre os 2 e os 5 anos de idade, com base na literatura de R. 
Oliveira (2015), Vasconcellos (2011), Cordeiro (2015) e Brazelton (2013):

Criança de 2 anos de idade

Com dois anos de idade a criança já deixou de ser um bebé, no entanto ainda tem de 
melhorar as suas capacidades e as suas limitações. Com esta idade, ainda não são 
capazes de partilhar, contudo já começa a surgir o gosto por brincar com os outros. 
É a fase em que se está a descobrir a si própria, despertando o desejo de dominar 
tudo, apelando à teimosia, à determinação e ao egocentrismo; é juntamente com estes 
novos traços de personalidade que surge o negativismo. É também aqui que começa a 
aprender a concentrar-se, utilizando as formas que já aprendeu de dominar as distrações 
provocadas por estímulos auditivos.

Neste segundo ano dá-se um grande desenvolvimento das competências motoras, 
com grande sentido de coordenação, no entanto ainda com algumas limitações no que 
diz respeito ao equilíbrio. Com esta evolução motora, a sua a motricidade fina começa 
a desenvolver-se, manuseando com mais delicadeza os objetos com uma só mão. 

Capítulo II | Estado da arte

Figura 6.
Criança de 2 anos.
Fonte: fotografia
do autor
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Assim já sabe manusear maçanetas, botões, interruptores e já consegue agarrar numa 
caneta e fazer riscos. A linguagem não é muito dialogante, contudo já emprega frases 
com verbos e começa a usar adjetivos e advérbios.

É a fase caracterizada pela prática de bater, apalpar, morder, arrancar, encher, esvaziar, 
explorar, analisar, etc., o que se recomenda deixar as crianças explorar todos os 
materiais e objetos existentes à sua volta. Mostram bastante interesse em montar e 
desmontar coisas, embora os seus impulsos sejam bastante exagerados, porque ainda 
não aprenderam a controlá-los.

Aos dois anos surge a chamada “função semiótica” que permite falar, desenhar, 
dramatizar, onde os objetos começam a ganhar personalidade. Surge também a 
capacidade para utilizar o jogo simbólico por imitação e entra em força a fantasia, o 
faz-de-conta e o jogo, que se prolongam nas idades posteriores; fazem imitações das 
pessoas do seu quotidiano, representando nas suas brincadeiras os acontecimentos 
vivenciados.

Criança de 3 anos de idade

Aos 3 anos, as crianças entram na fase do imaginário, isto é, descobrem que os objetos 
à sua volta podem ter várias interpretações. Observam tudo ao seu redor de forma 
diferente e dão asas à imaginação, criando histórias, cenários e amigos imaginários. 
Conversa com os seus amigos imaginários como se fossem reais, experimentando 
todas as coisas boas e más que possa imaginar. Estas conversas ajudam a criança 
a desenvolver a sua linguagem, conseguindo um vocabulário extenso. Nesta idade 
já conseguem utilizar as palavras como instrumento de pensamento para conseguir 
integrar-se no seu ambiente e conseguem levar mais a sério e com mais atenção o que 
lhes é dito. 

É a fase de início da construção da própria personalidade. O negativismo e as 
contrariedades desaparecem, tornando-se mais calma e cooperante. Começa agora a 
diferenciar as características entre menino e menina, definindo aqui a identidade de 
género. A partir desse momento, já passa a escolher os seus brinquedos consoante o 
adequado ao seu sexo.

Figura 7.
Criança sexo feminino 
com 3 anos. Fonte in: 

https://www.vimbly.
com/kidsnyc/lic-kids/

kids-gymnastics-
ages-2-3

Figura 8.
Criança sexo masculino 

com 3 anos. Fonte in: 
https://www.123rf.com/

stock-photo/3_year_
old_boy.html 7.

8.
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Com esta idade a criança é muito observadora. Observa tudo e todos ao seu redor de 
forma diferente, surgindo a capacidade de mostrar empatia pelos outros. Surge também 
a curiosidade por querer saber mais.

O sentido de humor manifesta-se, contudo está a começar a tomar consciência dos 
sentimentos de agressividade, medos e fobias, sendo nesta fase que começam a surgir 
as primeiras fobias da ida ao consultório médico;

Como a capacidade motora já está mais desenvolvida, já consegue vestir-se, lavar os 
dentes, e comer com talheres; salta, corre e trepa com grande à-vontade. Desenvolve-
-se também a experimentação, em que agarram e atiram tudo para o chão. 

Aos três anos, a criança já tem interesse por jogos sedentários que exige mais delicadeza 
na coordenação motora, como desenhar, mexer em plasticina, ver livros, jogos com 
peças, sendo mais fácil o planeamento das suas atividades e não é preciso tanta rigidez 
para lidar com elas;

Criança de 4 e 5 anos de idade

Aos 4 anos, as crianças estão quase independentes, no que toca a conseguir tomar 
conta de si mesmas, contudo tendem a ter um comportamento mais assertivo, testando 
os limites e necessitando de controlo e regras. É nesta idade que a criança começa 
a perceber que se cumprir as regras, poderá ser recompensada. As crianças com 4 
anos, como dominam melhor a sua linguagem e comunicação, estão muito focadas 
na socialização, e assim já não são tão individualistas e preferem brincar com outras 
crianças. Admiram mais as suas construções, desenhos, pinturas, entusiasmando-se 
com a sua própria capacidade e êxito, o que expande a criatividade e imaginação. 

Aos 4 anos de idade, a atividade motora violenta é a principal atividade das crianças, isto 
é, à medida que vão aparecendo estímulos para a sua atenção, andam constantemente 
de lado para lado, parecendo que nunca estão serenas. Já aos 5 anos, as crianças como 
têm preferência por jogos coletivos, brincam de um modo menos agressivo e aceitam 
melhor os seus insucessos.

A coordenação entre os movimentos grossos e finos já está bastante desenvolvida, 
bem como a capacidade de conversar, aumentando esta em tempo e complexidade. 
Nesta fase, como domina melhor a sua linguagem, está muito focada na socialização, 
tornando-se menos individualista e preferindo brincar com outras crianças. O faz-de-
conta, a fantasia e a imitação sofrem um enorme impulso, como a criatividade e a arte, 
continuando a fazer parte das brincadeiras nestas idades.

Nesta fase já distingue as brincadeiras da realidade. Já percebe a noção de conjunto 
e é capaz de dividir objetos segundo as formas, cores, relações funcionais, etc. Já 
consegue assimilar e reconstruir ações e acontecimentos familiares e fora do ambiente 
familiar, conseguindo repetir comportamentos e reproduzi-los nas suas brincadeiras 
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através da imitação. Isto faz com que haja uma aproximação a quem ela está a imitar, 
bem como é essencial para a criança assimilar o mundo exterior.

Aos 4 anos de idade são capazes de terminar uma brincadeira de repente e começar 
com outra, ou dar um novo sentido à brincadeira que estavam a fazer. No entanto, aos 5 
anos de idade, são capazes de levar a brincadeira até ao fim, continuando com o mesmo 
sentido do seu início;

A criança torna-se mais precisa, sincera e responsável, e mostrando bastante interesse 
pelos pormenores e pelo querer saber, procurando uma explicação para tudo. Entra 
assim a fase dos porquês. Começa a descodificar as letras, números, o desenho, a 
pintura e outras formas de simbologia.

Condições e necessidades da criança hospitalizada

«González diz-nos que para além das necessidades de saúde, “as 
crianças hospitalizadas apresentam outras para as quais requerem 
respostas especiais e ações interdisciplinares: a carência afetiva devida 
à separação do meio familiar, a adaptação à Instituição, a preparação 
para se integrar, quando saia do hospital, na família, na escola, no meio 
social”» (citado em Redondeiro, 2003, p. 56)

Alguns autores como Pedroso et al. ([19--]), Fontes et al. (2010), entre outros3, têm 
vindo a preocupar-se em estudar estratégias para melhor as condições das crianças no 

Figura 9.
Criança sexo feminino com 

5 anos. Fonte in: https://
www.pinterest.co.uk/
pin/6392297408293

98701/ 

Figura 10.
Criança sexo masculino 

com 5 anos
Fonte: fotografia

do autor

9. 10.

Nota 3. 
Francischinelli et al. 
(2012), E. Leite et al. 
(2008), T. Leite et al. 

(2012), T. Leite and 
Shimo (2007), Lemos 

et al. (2010),  Nicola et 
al. (2014), L. Rocha and 

Meneses (2016), P. Rocha 
et al. (2016) e Souza et 

al. (2012)
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internamento hospitalar. Estes autores salientam que, tanto o meio envolvente, como 
a criação de espaços, atividades e projetos lúdicos, têm influência no bem-estar da 
criança; e que se estes seguirem certas normas, podem tornar a experiência hospitalar 
menos traumática, minimizando assim os efeitos da hospitalização nas crianças. 

Apesar de se compreender que o acompanhamento constante da criança hospitalizada 
por parte dos seus familiares possa originar a transmissão de infeções, e que em 
tempos foi desaconselhada, percebeu-se que a hospitalização provoca mais efeitos 
negativos no desenvolvimento da criança, do que os que são transmitidos pelas 
infeções hospitalares. Chegou-se assim à conclusão que duas grandes, e importantes, 
necessidades das crianças em internamento são o acompanhamento permanente por 
parte de um familiar e as atividades lúdicas e pedagógicas nos serviços de pediatria 
(Blom, 1958; Redondeiro, 2003).

«O contributo dos pais é fundamental (...) na recuperação e seu 
restabelecimento, partindo do pressuposto de que os pais são quem 
melhor conhece os seus filhos, quem consegue compreendê-los e dar 
resposta às suas necessidades essenciais.» (Redondeiro, 2003, p.58).

A família é o principal contexto de sociabilização e aprendizagem no crescimento e 
desenvolvimento das crianças. A família é essencial para o desenvolvimento cognitivo 
das crianças, pois é esta que fornece os principais vínculos e estímulos na fase da 
primeira infância e age como elemento de ligação entre a criança e o mundo (Blom, 
1958; Andrade et al., 2005). A criança ao interagir com o adulto ou com outras crianças 
no espaço familiar, desenvolve a sua perceção, as suas habilidades e conhecimentos, 
permitindo-lhe estabelecer relações afetivas e construir o seu próprio ambiente físico e 
social  (Andrade et al., 2005).

Tal como a doença é entendida pela criança como um castigo a algo que esta possa 
ter feito de mal, para a família esse sentimento também pode ser entendido da mesma 
forma. A família também pode interpretar a doença da criança como uma punição dos 
seus erros, atitudes, falhas, ou até mesmo de negligência. As reações emocionais dos 
familiares em relação à doença e à hospitalização e certos sentimentos e preocupações 
são facilmente percebidas pelas crianças (Blom, 1958).

Piaget (referido em Chang & Yeh, 2015) nas suas pesquisas via o ato de jogar 
como um comportamento das crianças, que tinha como propósito proporcionar-lhes 
prazer e felicidade. Neste sentido, é recomendado que os membros familiares façam 
parte das brincadeiras das crianças, principalmente na sua hospitalização, pois é 
uma forma de ajudar a criança a integrar-se no ambiente hospitalar, reforçar as suas 
relações, bem como aumentar o seu sentimento de felicidade (Chang & Yeh, 2015).

Nota-se que os centros hospitalares têm vindo a preocupar-se em melhorar as condições 
no internamento pediátrico. Para isso, tentam minimizar, tanto quanto possível, 
o aspeto da hospitalização e dos procedimentos hospitalares, proporcionando 
mais tranquilidade e menos perturbação nas crianças hospitalizadas (Blom, 1958). 
Tornar 
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o ambiente hospitalar o mais próximo da realidade exterior, pode interferir no estado 
emocional da criança e assim influenciar a sua recuperação de forma positiva. 

Incluir uma decoração adaptada às faixas etárias das crianças, como é o exemplo do 
projeto de Morag Myerscough de decoração dos quartos do serviço de pediatria do 
Sheffield Children’s Hospital (Figuras 11-15), bem como incluir projetos e atividades de 
caráter lúdico e pedagógico, por exemplo as visitas dos Doutores Palhaço da Operação 
Nariz Vermelho (Figura 16), fará com que as crianças se distraiam dos procedimentos 
hospitalares e estejam mais próximas da sua realidade, podendo usufruir do que o 
exterior tem para oferecer como se não estivessem hospitalizadas. 

Quando se trata de uma hospitalização de média a longa duração e/ou em casos de 
isolamento, é necessário proporcionar à criança a possibilidade de personalizar o seu 
espaço. Incluir os seus desenhos e pinturas, bem como os seus brinquedos e outros 

11. 12.

14.13. 15.

Figura 11, 12, 13 e 14. 
Quartos do serviço de 
pediatria do Sheffield 
Children’s Hospital by 

Morag Myerscough

Figura 15
Pormenores técnicos 

adaptados às crianças, 
by Morag Myerscough

Fonte: in: https://
www.designboom.

com/art/morag-
myerscough-sheffield-

childrens-hospital-
bedrooms-02-02-2017/

Figura 16.
Operação Nariz 

Vermelho Doutores 
Palhaço

Fonte: adaptada 
de: https://www.

linkedin.com/
company/10284297/
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objetos lúdicos na decoração do seu espaço, vai torná-lo mais acolhedor e mais familiar 
(Pedrosa et al., 2007; Redondeiro, 2003).

«Brincar é o trabalho da criança. Ao brincar, a criança aprende sobre seu 
mundo, tempo e espaço, expressa sua realidade, ordena e desordena, 
constrói um mundo que lhe seja significativo e que corresponda às 
necessidades intrínsecas para seu desenvolvimento global.» (Melo & 
Valle, 2010, p.518)

Os espaços lúdicos também têm vindo a ser estudados por vários autores, incluindo 
Melo and Valle (2010), Pedrosa et al. (2007) entre outros4, bem como a importância 
da sua inclusão nos serviços pediátricos. Estes são espaços onde as crianças podem 
brincar, ler, desenhar, socializar; é um contexto mais lúdico e ao mesmo tempo educativo, 
em que o ambiente e os procedimentos hospitalares ficam mais diluídos (Figura 17). 
Nestes espaços as crianças descobrem, experimentam, exercitam e verificam as suas 
habilidades, bem como estimulam a sua criatividade, autoconfiança e iniciativa. Deste 
modo, estes espaços tornam-se um fator importante num serviço de pediatria, pois 
proporcionam a manutenção e progressão do desenvolvimento social, físico e cognitivo 
da criança. É assim considerada como uma necessidade, que ajuda a criança a abstrair-
-se, embora por certos momentos, do motivo que a levaram a estar no internamento e 
do que deixaram no exterior (Melo & Valle, 2010; Pedrosa et al., 2007).

«A música é outra necessidade fundamental e necessária que deve ser 
utilizada no hospital e que contribui para o relaxamento do stress e da 
ansiedade durante a hospitalização.» (Redondeiro, 2003, p.57).

Capítulo II | Estado da arte

Nota 4. 
Santos, Marques, 
and Pfeifer (2006), L. 
Oliveira, Vieira, and 
Cordazzo (2008), L. 
Silva and Cabral (2015)

Figura 17.
Sala de atividades 
do ambulatório do 
IPO-Porto. 
Fonte: fotografias
do autor
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Para além destas necessidades é sempre importante explicar à criança todo o processo 
de internamento, principalmente explicar o que ela irá sentir em cada momento do 
procedimento hospitalar, pois assim ficam mais tranquilas e ganham mais 
confiança nos técnicos de saúde (Hospital, N.C., 2017). É necessário explicar 
claramente que é comum ter medo da doença e dos procedimentos hospitalares e 
reforçar a ideia de que a doença não é culpa da criança. Isto porque nestas idades 
as crianças pensam que ter uma doença e receber o seu tratamento será um castigo 
por elas terem feito algo de errado (Redondeiro, 2003). Fazer-se acompanhar pelos 
seus objetos de segurança quando vão realizar algum tipo de exame médico, cantar 
músicas ou utilizar atividades de distração, são estratégias bastante úteis durante 
os procedimentos hospitalares. Dar-lhes a oportunidade de escolha e encorajá-las a 
explorar a finalidade dos instrumento médicos ou atribuir-lhes uma tarefa durante o 
procedimento, como auxilio do médico ou enfermeiro, também serão aspetos muito 
importantes em todo o processo do internamento, que ajudará a criança a criar 
estratégias para enfrentar os seus medos (Hospital, N.C., 2017). 

2.2. O brinquedo e o ato de brincar em âmbito hospitalar

Batista realça que «brincar é uma atividade essencial para 
a saúde física, emocional e intelectual do ser humano. 
É a linguagem universal das crianças e é um dos mais 
importantes meios de comunicação e de aprendizagem. 
Pode-se dizer que a brincar as crianças aprendem o 
que mais ninguém lhes pode ensinar; desenvolvem 
o lado intelectual, sensório-motor, social, criativo, a 
autoconsciência, funções terapêuticas e Morais (Figura 
18).» (citado em Tavares, 2013, p.47) 

O brincar, não só faz parte do desenvolvimento das crianças, como também o potencia; 
para Buytendijk (1941), referido em Vasconcelos (2006), a criança brinca porque 
é criança, ou seja, porque faz parte do seu processo de desenvolvimento e 
porque esta tem a necessidade de simbolizar a realidade através de 
brincadeiras. Piaget (1973) acredita que o brincar é essencial na vida da 
criança e no processo de aprendizagem, pois quando estas estão a brincar, estão 
simultaneamente a assimilar e a transformar a realidade de forma a enriquecer o 
desenvolvimento intelectual (Cardoso, 2010).

«O brincar é algo tão espontâneo, tão natural, tão próprio da criança, 
que não haveria como entender sua vida sem brinquedo.» (Bertoldo & 
Ruschel, 2000, p.3)

Figura 18.
Ícone representativo da 

criança a brincar 
Fonte: thenounproject
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O ato de brincar é apontado como a atividade mais importante da vida da criança, 
considera Francischinelli et al. (2012). Esta atividade, conhecida como uma forma de 
diversão que proporciona entretenimento, relaxamento e distração, tem uma grande 
importância na construção do conhecimento e no desenvolvimento da criança. 
Através das brincadeiras, a criança “experimenta, descobre, inventa, aprende e 
confere habilidades. Além de estimular a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia, 
proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração e 
atenção.” (Pedroso et al., [19--], p.8). 

Pode também ser dito que o brincar é parte integrante da formação de cada indivíduo, 
sendo um fator essencial ao desenvolvimento da criança e que assume várias formas 
de contribuição para esse desenvolvimento infantil. Mediante o ato de brincar, as 
crianças adquirem novos conhecimentos, novas capacidades e novas formas de 
encarar o mundo. É através deste, que as crianças expressam os seus sentimentos, 
frustrações, ansiedades, críticas, interesses, e aprendem, não só a lidar com o mundo 
e com as pessoas que as rodeiam, como também com elas próprias, contribuindo para 
o desenvolvimento da sua personalidade (Francischinelli et al., 2012; T. Leite & Shimo,
2007)

«Pode-se dizer que um dos objetivos do brinquedo é dar à criança um 
substituto dos objetos reais, para que possa manipulá-los.» (Kishimoto, 
1998, p.109)

A incorporação de brinquedos e atividades lúdicas nos serviços de pediatria têm uma 
grande influência na recuperação das crianças hospitalizadas, como já foi referido 
anteriormente. Cintra, Silva, and Ribeiro (2006) reforçam a ideia de que as atividades 
lúdicas devem ser reconhecidas e incorporadas no quotidiano hospitalar, pois caso 
contrário as crianças poderão desencadear distúrbios comportamentais como: 
“alterações no sono, irritabilidade excessiva, agressividade, falta de adequação social e 
o não favorecimento de desenvolvimento e crescimento saudável da criança.” (p.498).
As atividades lúdico-pedagógicas como a música, pintura, leitura, animação e outras,
ajudam a criança a desencadear sentimentos positivos, como a tranquilidade, alegria,
felicidade, satisfação. Estes resultados comprovam uma vez mais que a criança deve
continuar a brincar mesmo quando enfrenta a hospitalização (L. Rocha & Meneses,
2016).

«A imaginoteca ajuda no cuidado, porque distrai a criança. Ficar só 
dentro do quarto preso, sem ter um brinquedo, a criança ica mais 
agitada. Às vezes é agressiva.» (citado em Nicola et al., 2014, p.706)

Em estudos como os dos autores Pedrosa et al. (2007), Fontes et al. (2010), Souza et al. 
(2012) e Nicola et al. (2014) , o brinquedo é entendido como um auxílio para tranquilizar 
a criança durante os procedimentos hospitalares, abstraindo-a da dor e dos medos e 
ajudando-a a aceitar melhor a situação em que se encontra. A utilização do brinquedo 
como meio de comunicação entre o técnico de saúde e a criança proporciona uma 
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melhoria significativa, tanto no aspeto emocional das crianças e da família, como na 
compreensão dos procedimentos hospitalares, revelando também uma maior 
confiança entre familiares, crianças e técnicos (Souza et al., 2012).

«Ela fica bem tranquila, o comportamento dela fica menos agressivo, 
porque ela começa a participar e aí ela fica interessada em relação às 
coisas que eles desenvolvem lá, tem bastante técnica, brincam com 
as crianças, elas conhecem outras crianças, interagem e aí elas icam 
mais tranquilas.» (citado em Souza et al., 2012, p.356)

Para além de ser um objeto que acompanha o processo de desenvolvimento da criança 
no dia-a-dia, no contexto hospitalar também dispõe de um carácter terapêutico (Figura 
18); Landreth e Bratton (referido em Chang & Yeh, 2015) caracterizam as 
experiências usando os brinquedos como sendo terapêuticas face às situações de 
crise enfrentadas pelas crianças, uma vez que podem criar uma relação segura entre 
crianças e adultos.

Adotando o grafismo anterior, os brinquedos utilizados em contexto hospitalar podem 
ser, tanto normativos, ou recreativos, como terapêuticos, e até os dois ao mesmo tempo.

O brinquedo normativo proporciona à criança momentos de prazer e de felicidade, bem 
como promove a interação entre crianças, sem ter um propósito ou sem ter de alcançar 
um objetivo. Este tipo de brinquedo constitui a maioria dos brinquedos e atividades 
presentes nas salas de atividades. São os brinquedos normativos que acompanham 
as crianças em todo o seu desenvolvimento, tanto no seu dia-a-dia, como na sua 
hospitalização (Cintra et al., 2006; Fontes et al., 2010; L. Rocha & Meneses, 2016).  
Já o brinquedo terapêutico pode ser entendido como um instrumento de auxílio aos 
profissionais de saúde e educativos: «No hospital funciona como instrumento facilitador 
na integralidade da atenção, na aceitação do tratamento, no estabelecimento da 
comunicação, na manutenção dos direitos da criança e na (re)significação da doença.» 
(P. Rocha et al., 2016). A utilização deste brinquedo tem como objetivo perceber as 

Figura 19.
Sessão terapêutica

utilizando a piscina de bolas
Fonte in: http://

kursiaescueladeformacion.
es/aulavirtual/course/index.

php?categoryid=3 
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necessidades das crianças de modo a conduzi-las a um melhor bem-estar, tanto físico, 
como emocional, reduzindo a ansiedade provocada por experiências negativas e não 
esperadas para a sua idade. O brinquedo terapêutico é utilizado por profissionais de 
saúde em sessões de 15 a 45 minutos, onde são aplicadas técnicas específicas para 
estimular a criança a participar, quer a nível físico, quer a nível emocional (Cintra et al., 
2006; Fontes et al., 2010; L. Rocha & Meneses, 2016).

«O lúdico contribui para um melhor, mais tranquilo e seguro 
esclarecimento do processo de hospitalização.» (Fontes et al., 2010, 
p.97).

Porém, o brinquedo terapêutico pode ser classificado em três tipos:  dramático, 
instrucional e capacitador de funções fisiológicas; variando consoante a sua finalidade 
e a intenção de uso: 
• o brinquedo terapêutico dramático tem como finalidade permitir à criança exprimir 
sentimentos, desejos, medos, necessidades e experiências vividas, que normalmente 
tem dificuldade em verbalizar, de modo a aliviar tensão e promovendo uma descarga 
emocional. Neste sentido permite aos profissionais de saúde identificar os medos e 
receios das crianças de modo a poder intervir terapeuticamente e facilitar a comunicação 
entre criança e profissional. 
• o brinquedo terapêutico instrucional tem como finalidade preparar a criança para 
a hospitalização e para os procedimentos a que irá ser submetida, atuando como 
um meio educativo. Desta forma, a criança fica envolvida na situação, manuseando 
o equipamento que será utilizado no procedimento hospitalar, de modo a facilitar a 
compreensão de todo o processo.
• o brinquedo terapêutico capacitador de funções fisiológicas tem como objetivo 
desenvolver atividades lúdicas e terapêuticas, que possibilitam à criança manter 
ou melhorar o seu estado físico. De acordo com as suas necessidades e o seu 
desenvolvimento, é pretendido que a criança aprenda a utilizar as suas capacidades 
fisiológicas consoante as suas novas possibilidades e prepará-la para compreender 
e aceitar a sua nova condição de vida. (Cintra et al., 2006; T. Leite & Shimo, 2007; P. 
Rocha et al., 2016).

«A intervenção lúdica (...) possibilita a construção e reconstrução da 
própria individualidade pela criança, (...) constituindo-se como um 
recurso autocicatrizante na infância.» (Lemos et al., 2010, p.951)

Brinquedos adaptados à faixa etária dos 2 aos 5 anos 

«O brinquedo é oportunidade de desenvolvimento. Brincando a criança 
experimenta, descobre, inventa, aprende e confere habilidades. Além de 
estimular a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia, proporciona o 
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desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração e 
atenção. Brincar é indispensável à saúde física, emocional e intelectual 
da criança. Irá contribuir, no futuro, para a eficiência e o equilíbrio do 
adulto. Brincar é um momento de autoexpressão e autorrealização.»  
(Pedroso et al., [19--], p.8)

Todos os brinquedos desenvolvem habilidades específicas nas crianças, estimulando 
o desenvolvimento cognitivo e a motricidade, quer pela imaginação, pela lógica, 
comunicação, capacidades motoras. Tornam-se um grande aliado para auxiliar 
a evolução do desenvolvimento das crianças. No que toca ao fator cognitivo, os 
brinquedos têm como finalidade estimular a capacidade de observação, concentração, 
memória, criatividade e raciocínio lógico. Já em relação à motricidade, os brinquedos 
pretendem desenvolver e melhorar a coordenação motora das crianças, ajudando-
as a realizar atividades básicas como segurar objetos e a movimentar-se com mais 
segurança (Brinkmobil, 2017)5.

Cordeiro (2015), pediatra e autor de vários bestsellers, diz-nos que é muito difícil de 
sugerir brinquedos para estas idades. Isto deve-se porque a escolha dos brinquedos 
vai depender de criança para criança, da fase de desenvolvimento em que se encontra, 
das suas competências e dos seus interesses particulares. Mas que, acima de tudo, os 
brinquedos têm de divertir; devem de ser simples, para não haver demasiada informação 
e a criança se focar na atividade principal; e devem também procurar «(…) entusiasmar 
a criatividade, abstração, faz-de-conta, representação da vida real atual e futura, e 
permite a exploração continuada, estimulante e segura.» (Cordeiro, 2015, p. 338).

De acordo com Renata Gazzinelli, pedagoga da Rede de Pitágoras, uma criança com 2 a 
4 anos de idade já tem o seu estado cognitivo mais amplo, o que torna possível incluir 
brinquedos que exploram o intelectual da criança. Recomenda então que para estas 
idades deve dar-se prioridade aos brinquedos de montar e encaixar, com uma grande 
variedade de sons e texturas, mas não devem conter peças muito pequenas. Os quebra-
cabeças como puzzles e jogos simples de memória (por exemplo associações com 
imagens e letras), também são recomendados pela mesma autora (Serpejante, 2011). 

Cordeiro (2015) também nutre da mesma opinião que a autora supracitada. Sugere que 
os brinquedos para as idades dos 2 aos 3 anos têm de incluir a atividade de puxar 
ou carregar em botões, que despertem a curiosidade e incluam sons e melodias. 
Instrumentos musicais, blocos lógicos com diversas cores e formas (Figura 20), puzzles 
muito simples, comboios interligados, brinquedos que sugiram situações da vida real e 
papeis, canetas e lápis – são exemplos de brinquedos que o autor sugere para crianças 
com 2 anos de idade. Já para a idade dos 3 anos, sugere o desenho, a pintura, as 
colagens, a escultura e moldagem (Figura 21 e 22), feitas através da plasticina, como 
formas de expressar ideias; bonecos, carrinhos, animais selvagens e cozinhas também 
são sugeridos para esta idade (Cordeiro, 2015).

Nota 5. 
A referência citada, 
no momento do seu 

acesso, em janeiro de 
2017, estava acessível, 

entretanto a página 
sofreu atualizações,  

direcionando o link para 
outra informação
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Quanto à faixa etária dos 4 aos 6 anos, Renata Gazzinelli diz que é recomendável a 
introdução de jogos de tabuleiro e atividades que façam com que a criança tenha de 
pensar para interagir com a brincadeira (Serpejante, 2011). 

Incluir pequenos objetos, figuras de heróis/personagens e, especialmente objetos 
do quotidiano, são recomendados para que a criança desenvolva a sua capacidade 
intelectual e a sua criatividade (Serpejante, 2011). Já o autor Cordeiro (2015) diz que 
é recomendável introduzir jogos de equipa, com regras simples, mas precisas, para 
desenvolver as capacidades de socialização. Incluir triciclos e bicicletas, também 
ajudará a desenvolver as capacidades motoras nestas idades. É importante incluir 
também carrinhos e pistas, jogos de representação – teatro e marionetas, instrumentos 
musicais, puzzles e jogos de construção. 

Na opinião destes dois autores, os brinquedos novos devem ser uma extensão dos 
antigos; devem acompanhar o crescimento das crianças e ser adaptado a cada idade, 
de modo a fornecer estímulos e conhecimentos adequados a cada faixa etária. Ao longo 
do crescimento das crianças, os brinquedos devem conter novos desafios, com mais 
informação, peças menores (não sendo mais pequenas do que uma moeda de 2€) e 
em maior quantidade, puzzles e jogos de memória mais complexos. Os jogos ao serem 
mais elaborados, consoante a faixa etária, vão desencadear na criança o sentimento de 
frustração, que neste caso será um sentimento positivo que a ajudará a desenvolver: 

«a frustração leva-a a descobrir como fazê-lo. Quando finalmente consegue, 
tem uma sensação maravilhosa: «Eu fiz isto sozinha!» Este é o estímulo mais 
compensador que existe para a aprendizagem futura.» (Brazelton, 2013, p. 
251).

Cordeiro (2015, p. 340) relembra-nos que é essencial não esquecer que os brinquedos 
devem de proporcionar momentos de prazer e não apenas que sejam para a criança 
aprender sempre alguma coisa (Figura 23 e 24): «nunca esquecer que os brinquedos, 
para além de serem instrumentos indispensáveis ao desenvolvimento e à criatividade, 
também têm de ser engraçados e proporcionar momentos de prazer.» (p. 340). 
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21.

22.20.

Figura 20. 
Criança a brincar com 
blocos de construção

Figura 21.
Criança a desenhar

Figura 22.
Criança a experimentar a 
expressão plástica através 
da pintura

20. Fonte in: https://
www.institutonoa.org/
single-post/2014/12/11/A-
import%C3%A2ncia-das-
brincadeiras-para-o-
desenvolvimento-infantil
21. Fonte in: http://
projetandonaeducacaoinfantil.
blogspot.pt/2013/08/como-
ensinar-criancas-da-pre-
escola.html
22. Fonte in: http://www.
deborahramos.com/artigos/
perguntas-e-respostas-sobre-
a-importancia-do-brincar-
para-a-crianca/
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Brazelton (2013)  também é da opinião de que: “a criança aprende melhor quando 
aprende para si e não para os outros. O jogo é a sua maneira de aprender. Quando 
aprende brincando, experimenta técnicas diferentes, para descobrir o que é que resulta 
para si própria.” (p. 251).

Numa tentativa de compreender melhor de que forma é que os brinquedos ajudam a 
desenvolver as habilidades das crianças, foi feita uma pesquisa sobre o que é que os 
brinquedos, adaptados à faixa etária dos 2 aos 5 anos de idade, promovem às crianças, 
bem como uma seleção de alguns exemplos existentes no mercado:

Brinquedos de construção

Estes brinquedos são ideais para a faixa etária dos 2 aos 5 anos de idade, e conseguem 
adaptar-se ao crescimento, pela possibilidade de acrescentar novas peças e novos 
desafios (Figura 25, 26 e 27). Cordeiro (2015), sugere-nos que se os jogos de construção 
forem realizados em grupo, servem como uma oportunidade de aprender a respeitar a 
vontade e as ideias dos outros. Também trabalham conceitos matemáticos e levam a 
realizar atividades de planeamento, discussão e projeção. 

Figura 23. 
Diversidade de jogos 

adaptados à faixa-etária 
dos 2 aos 5 anos

Figura 24.
Criança de 2 anos a 

explorar a expressão 
plástica

Fonte: fotografias
do autor

23. 24.

25. 26. 27.

Figura 25. 
Magformers Basic Set 

Line 14pcs - 3 anos Até 
6 anos

Figura 26.
Mega Bloks ,Bolsa ABC 

para 1-5 anos, Fisher 
Price 

Figura 27.
Natural Cuboland - dos 

12 até aos 36 meses Fontes in: http://www.imaginarium.pt/ ; http://www.fisher-price.com
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Os brinquedos que utilizam peças ou blocos para construir, empilhar, tirar/alinhar, 
estimulam o desenvolvimento psicomotor das crianças e a sua imaginação. A maioria 
destes brinquedos utilizam formas geométricas básicas com diversas cores, que 
estimulam a perceção visual, tátil e espacial das crianças. Brincar com estas peças, 
ajuda a descobrir as qualidades dos objetos, como as formas, cores, peso, volume e 
proporções, potenciando o pensamento espacial, abstrato, criativo e construtivo, para 
além de ser uma maneira de aprender e de crescer (Fisher-Price, 20176; Imaginarium, 
2017).

Puzzles e quebra-cabeças

Cordeiro (2015), também sugere que os jogos de tabuleiro ajudam a acalmar e 
a tranquilizar as crianças, pois são atividades sedentárias e exigem uma grande 
concentração e desta forma trabalham a atenção, observação e memorização. Para 
alem disto, também permite o desenvolvimento das noções matemáticas.

Os puzzles e os quebra-cabeças (Figura 28, 29 e 30) favorecem a aquisição de 
capacidades e destrezas psicomotoras. Ajudam a desenvolver a motricidade fina da 
criança, a sua capacidade de atenção, bem como a perceção sensorial, o reconhecimento 
das cores, formas e volumes no espaço. A introdução dos puzzles e dos quebra cabeças 
nas brincadeiras das crianças, estimulam a aprendizagem, a inteligência, a memória, 
coordenação motora, e o pensamento lógico, sendo estas capazes de observar, 
comparar, analisar e sintetizar (Fisher-Price, 2017; Imaginarium, 2017).

Bonecos e Personagens

Já os bonecos e personagens (Figura 32), como também a casinha de brincar (Figura 
31), permite desenvolver a fantasia, o faz-de-conta, muito característicos nesta faixa 
etária, onde as crianças exercitam muito a criatividade e principalmente a linguagem. 
Através destes brinquedos, as crianças começam a trabalhar conceitos como vivência 
de papéis, respeito pelos outros, responsabilidade e organização do espaço (Cordeiro, 
2015).
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Figura 28.
Labirinto de madeira com 
peças para mover: Natural 
Laberinto

Figura 29.
Molto - Cogumelo de 
Atividades

Figura 30.
Puzzle de Girafa que move 
a cabeça, 14pcs 3D Wild 
Life Girafe

Fonte in: http://www.
imaginarium.pt/

28. 29. 30.

Nota 6. 
A referência citada, no 
momento do seu acesso, 
em janeiro de 2017, estava 
acessível, entretanto 
a página encontra-
se em remodelação, 
não contendo ainda a 
informação que constava 
na altura.
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A introdução destes brinquedos, nestas idades, favorece a inteligência motora, bem 
como ajuda a desenvolver a imaginação e a criatividade já mencionadas, proporcionando 
à criança a manifestação de afetos e emoções. Alguns brinquedos podem incluir luzes 
e sons (Figura 33), o que promove a curiosidade, a experimentação e a resolução 
de problemas. Despertam a vontade de querer brincar mais, pois são envolvidas em 
descobertas abertas que exigem dedicação e que as ajuda a tornar--se amantes do 
conhecimento para toda a vida (Fisher-Price, 2017).

Normas aplicadas aos brinquedos

Na criação de novos produtos para o mercado é necessário ter em especial atenção a 
legislação que se encontra em vigor. É importante fazer uma avaliação dos produtos, de 
modo a verificar se cumprem os requisitos de segurança, saúde e proteção ambiental. 
A Comissão Europeia dispõe de um conjunto de legislações aplicadas aos produtos 
que entram no mercado europeu, para que os fabricantes possam identificar a diretiva 
aplicável ao seu produto, bem como verificar os requisitos específicos e as normas 
europeias harmonizadas.  

Segurança nos brinquedos 

A Diretiva 2009/48/CE, aplicada em todos os países do Espaço Económico Europeu 
(EEE) a partir de 20 de julho de 2011, é a diretiva relativa à segurança dos brinquedos, 
e que define um brinquedo como: “qualquer produto ou material concebido ou 
destinado, exclusivamente ou não, para uso em jogos, por crianças com menos de 14 
anos de idade.” (Europeia, 2017) . Esta norma especifica detalhadamente os requisitos 
essenciais que devem ser cumpridos para provar que o brinquedo está em conformidade 

31. 33.

32.

Figura 31.
Cozinha BBQ 2 em 1 

Deluxe

Figura 32.
A Casa do Bing: 

a partir dos 2 anos - 
Fisherprice

Figura 33.
Mecânico falante – 

2anos - Chicco

31. Fonte in: http://www.toysrus.es/product/index.jsp?productId=23067761
32. Fonte in:  http://www.fisher-price.com/fr_FR/products/Bing-La-Maison-de-Bing
33. Fonte in: https://www.chicco.pt/produtos/8033828720791.mecanico-falante.brinquedos.bilingues.html
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com os regulamentos da UE. Esta diretiva estabelece os critérios de segurança que os 
brinquedos devem satisfazer para serem comercializados na UE, em que é dito que os 
requisitos essenciais de segurança abrangem (Europeia, 2017):
• riscos gerais: a saúde e a segurança das crianças, bem como outras pessoas, como 
pais ou cuidadores;
• riscos específicos: físico e mecânico, inflamabilidade, químicos, elétricos, higiene e 
radioatividade.

Deste modo, as normas europeias harmonizadas para esta diretiva (Europeia, 2017), 
podem ser consultadas no site oficial da Comissão Europeia, em segurança dos 
brinquedos, à qual é possível fazer uma seleção das que podem ser aplicáveis ao 
brinquedo a ser desenvolvido:
• EN 71-1: 2014 - Segurança dos brinquedos - Parte 1: Propriedades mecânicas e físicas;
• EN 71-2: 2011 + A1: 2014 - Segurança dos brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade;
• EN 71-8: 2011 - Segurança dos brinquedos - Parte 8: Brinquedos de uso doméstico.

No documento oficial da Diretiva 2009/48/CE, é possível encontrar os requisitos 
específicos de segurança nos brinquedos e os avisos e indicações específicos 
de precaução, no Anexo II e no Anexo V, respetivamente do mesmo documento. É 
importante destacar que os brinquedos devem seguir à risca os requisitos relativos 
às propriedades físicas e mecânicas, propriedades químicas, propriedades elétricas, 
higiene, inflamabilidade, reatividade, de modo a que sejam duradouros e que não 
causem riscos de danos físicos por contato. Os brinquedos devem apresentar avisos de 
indicações e contraindicações bem visíveis, tal como devem ser fornecidas instruções 
da utilização correta do próprio brinquedo e/ou da sua montagem (“Norma de segurança 
dos brinquedos,” 2009).

A Diretiva 2009/48/CE encontra-se publicada no Jornal Oficial da União Europeia,e 
pode ser consultada no site oficial da comissão Europeia.

Higienização

Os brinquedos devem seguir requisitos específicos de higienização para evitar riscos de 
infeção, doença ou contaminação. Visto que se trata de brinquedos específicos para alas 
hospitalares, correm um maior risco de infeção ou contaminação. Assim, os brinquedos 
devem ser fabricados de forma a que sejam facilmente higienizáveis aquando a sua 
utilização ou partilha. É também recomendado proceder à sua higienização correta e 
regularmente.

Cada centro hospitalar contém o seu próprio plano de higienização e descontaminação, 
tendo algumas diferenciações dependendo das especialidades de cada um. Neste caso, 
os centros hospitalares abordados nesta investigação disponibilizaram documentos 
relativos às normas de higienização dos brinquedos e das salas de atividades. Com 
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estas normas é pretendido prevenir e controlar a Infeção Associada aos Cuidados 
de Saúde (IACS) e evitar ou reduzir o risco de transmissão de microrganismos entre 
doentes. Estas normas podem ser consultadas no Anexo A deste documento.

2.3. Caraterísticas de um brinquedo para o âmbito hospitalar

Um brinquedo para o contexto hospitalar deverá seguir uma série de requisitos, tanto 
a nível da sua produção, como a nível do seu contexto. Estes brinquedos devem de 
satisfazer as necessidades do contexto em que serão inseridos, adaptando-se ao 
público-alvo a que será destinado. Neste sentido e com base na revisão bibliográfica 
acima descrita, um brinquedo para este contexto deverá ser:
• Adaptável a vários contextos – internamento; isolamento; consultas; sala de atividades;
• Adaptável ao maior número de patologias clínicas possível;
• Universal – compreendido de maneira igual por todos;
• Proporcionador de momentos de diversão e abstração da hospitalização e dos 
procedimentos hospitalares;
• Proporcionador de continuidade da aprendizagem da criança;
• De dimensão adaptáveis às diversas idades e patologias;
• Facilmente higienizável;
• Resistente aos produtos químicos para higienização;
• Resistente ao impacto e às agressões externas - ciclo de vida útil duradouro;
• Versátil, leve, divertido, colorido, diversas formas e simples;
• Tipo de brinquedo – puzzles, quebra-cabeças, de construção e/ou figuras;
• Brinquedo recreativo e/ou brinquedo terapêutico.

No entanto, existem três fatores muito importantes que devem de ser explorados com 
maior detalhe – as cores, as formas e os materiais.

Cores 

A cor pode ser considerada como um fator influenciador na vida dos indivíduos, quer 
a nível fisiológico como psicológico. A cor também manifesta características de peso, 
movimento, distância, determinando diferentes emoções dos objetos no observador 
(Zang & Camiloti, 2012). 

Através das cores é possível trabalhar as emoções e os comportamentos dos indivíduos, 
sendo um excelente aliado às terapias clínicas. Por exemplo, no contexto hospitalar, 
para um melhor descanso dos pacientes é aconselhado a pintura dos tetos dos quartos 
em azul, ao invés do branco, pois a cor azul transmite tranquilidade e bem-estar e a 
cor branca reflete excessivamente a luz, podendo causar, no paciente, uma sensação 
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de cansaço e peso mental. Quando se fala em conceber um brinquedo para crianças 
em internamento hospitalar, a escolha das cores é determinante para atenuar certos 
comportamentos e reações negativos (medo, ansiedade, desconfiança, etc.) causados 
pela hospitalização e, se forem combinadas harmoniosamente, podem influenciar 
positivamente o desenvolvimento infantil (Zang & Camiloti, 2012).

Psicologia das cores

Cores Promove Transmite Recomendada

Azul
Relaxamento, produtividade e 
sucesso. Ajuda as crianças a 
dormir.

Tranquilidade, paz, harmonia, 
simpatia, confiança.

Crianças ativas e 
irritadiças. 

Amarelo
Aperfeiçoamento da 
concentração;
Ajuda no desenvolvimento da 
inteligência

Alegria, espontaneidade, ação, poder, 
impulsividade, dinamismo.
Por outro lado, pode comunicar 
potencialização, covardia, 
estimulação e irritação

Crianças com dificuldades 
de concentração

Laranja
Atividade e necessidade de 
repetição da experiência 
prazerosa

Alegria, mudança, expansão e 
dinamismo

Crianças que passam por 
uma etapa de certa tristeza.

Verde

ligado às decisões, pensamento 
abstrato e criativo, respostas 
afetivas e capacidades 
para conexões emocional e 
julgamento social

Calma, esperança, equilíbrio, 
amizade, harmonia e remete à 
natureza 

Crianças que necessitam de 
acalmar

Vermelho Geram dinamismo e incentivam 
ao movimento

Energia, força, sensualidade, 
consumismo, revolução.
Interfere no sistema nervoso 
simpático sendo responsável pelos 
estados de alerta, aumentando a 
tensão muscular, pressão sanguínea, 
violência e discórdia;

Crianças mais tranquilas 
que precisam de atividade

Branco
Promovem o descanso, 
relaxamento, pureza, 
concentração.

Ideia de fresco, calma e impressão 
de luminosidade

Crianças que necessitam 
de descansar, acalmar ou 
concentrar

Para avaliar a intensidade da dor nas crianças em situação de doença, os profissionais 
de saúde utilizam vários instrumentos, que variam tendo em conta o tipo de dor, a 
situação clínica e a idade das crianças. Os instrumentos mais utilizados nas idades 
dos 2 aos 5 anos de idade são as escalas pediátricas da dor (Figura 34), que servem 
para avaliar a dor consoante as faces e as cores que são apresentadas às crianças 
(George, 2010). Com estas escalas, as crianças podem descrever a sua dor, apontando 
para a face que mais se identifica com a sua situação. Existem diferentes escalas, que 
diferem na apresentação de diferentes tipos de faces, no entanto, em relação às cores 
utilizadas, todas elas se baseiam nas mesmas. 
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Tabela 2. 
Principais cores e o 
que estas despertam e 
transmitem ao ser humano

Nota Fonte: baseada em 
Zang and Camiloti (2012), 
Jordi Mateu e Edson 
Oliveira

Figura 34.
Wong-Baker Faces - 
Eexmplo de uma Escala 
pediátrica da dor.
Fonte in: https://twitter.
com/paramedickiwi/
status/7232729707229
26592
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Ao interpretar o exemplo dado na Figura 34, nota-se que o verde é associado à face 
sorridente, o que significa que não existe dor; o amarelo é associado à face dita normal, 
sem expressão, significando que já existe uma dor moderada; e o vermelho está 
associado à face triste, a chorar, revelando que existe uma grande dor.

Mais uma vez a cor revela ser um fator bastante importante para a conceção de um 
brinquedo para o contexto hospitalar, não só como influenciador do caráter e da 
personalidade das crianças, como também como um grande aliado aos profissionais 
de saúde. 

Formas

Na fase pré-escolar, como já foi referido anteriormente, as crianças têm prazer em 
explorar tudo à sua volta e de utilizar e experimentar diferentes materiais. Todos os 
objetos contêm diversos elementos que comunicam visualmente com os indivíduos, 
podendo integrar a cor, as texturas, as formas geométricas, as linhas, as tonalidades, a 
proporção (I. Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016).

Faz parte das Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, o domínio da 
Matemática, como estruturação do pensamento, onde entram as formas geométricas 
que estão presentes em todos os objetos do quotidiano das crianças, principalmente 
nos seus brinquedos. As crianças são sensíveis à forma logo desde o seu primeiro 
ano de vida, começando por distinguir formas diversificadas, no entanto ainda não 
conseguem distinguir as suas propriedades. Mais tarde, a partir dos dois anos de idade, 
as crianças começam a analisar as características das formas geométricas, 
aprendendo a diferenciar, nomear e identificar as suas propriedades, resultado da 
observação e da manipulação progressiva de objetos com diferentes formas 
geométricas (I. Silva et al., 2016). 

A maioria dos brinquedos para crianças mais pequenas são baseados principalmente 
em formas geométricas, por serem figuras facilmente compreendidas por esta faixa 
etária, segundo as orientações curriculares para a educação pré-escolar, do ministério 
da educação (I. Silva et al., 2016). Existem diversos jogos e brinquedos que podem 
servir de exemplo, como é o caso dos jogos de construção (Figura 35), dos jogos de 
encaixe (Figura 36 e 37) e dos cubos de atividades (Figura 38). Os cubos de 
atividades são muito apreciados por estas idades, pois, como um cubo tem 
várias faces, todas elas podem ser exploradas, contendo uma atividade diferente 
em cada uma (Figura 37 e 38).

35. 36.

Figura 35. 
Jogo de construção  

Fonte in: https://fr.pinte-
rest.com/pin/578360777 

117637252/

Figura 36.
Figuras geométricas de 

encaixe em madeira Fonte 
in: http://www. 

casadaeducacao.com.br/
iguras-geometricas-de-

encaixe-em-madeira.182. 
html
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Materiais e processos 

A escolha do material é um fator bastante importante em qualquer projeto de design, 
pois através do material é possível aplicar diversas características ao produto, desde 
texturas, formas, cores, densidades, resistências, dependendo do contexto em que será 
utilizado. Para fabricar um brinquedo para crianças dos 2 aos 5 anos em internamento 
hospitalar, o material a ser escolhido tem de ser: 
• bastante resistente ao choque e às agressões externas;
• facilmente lavável;
• resistente aos produtos químicos de higienização dos brinquedos;
• de baixa densidade;
• flexível e agradável ao toque;
• baixo custo.

Após uma pesquisa de mercado, verificou-se que os brinquedos para crianças são 
maioritariamente fabricados em plástico. Existem também brinquedos fabricados em 
madeira, tecidos e cartão, no entanto estes materiais revelam não ser tão adequados 
ao ambiente hospitalar, pois não cumprem a maioria dos requisitos para este contexto. 
O papel e o cartão são materiais que se estragam facilmente, não só pelos produtos de 
higienização, como também pelas várias utilizações das crianças e pelas agressões 
que sofrem. Os tecidos tendem a acumular impurezas e micróbios, para além disso 
são difíceis de higienizar e, portanto, não são aconselhados a ser partilhados pelas 
crianças. Brinquedos de madeira, são porosos e com uma densidade alta, sendo mais 
aconselhados a brinquedos de maiores dimensões em que as crianças só necessitam 
de interagir com eles, sem os ter de movimentar.  

Desta forma, e com a verificação das caraterísticas dos materiais selecionados 
através da base de dados do software CES EduPack 2017, Granta Design, UK, verifica-
se que os polímeros são a família de materiais mais indicada no fabrico de 
brinquedos para crianças e para o contexto hospitalar. Os polímeros são, geralmente 
de baixo custo e as suas principais características são: a sua baixa densidade, alta 
resistência ao impacto, maior resistência à corrosão, alta flexibilidade, bom 
isolamento térmico e elétrico.
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Figura 37.
Cubo de Atividades DLH47 
Fisher Price. Fonte in: https://
www.americanas.com.br/
produto/126027049/cubo-de-
atividades-dlh47-fisher-price

Figura 38.
Cubo de atividades em tecido
Fonte in: http://www.
casadaeducacao.com.
br/cubo-atividade-em-
tecido.292.html

37. 38.
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Também permitem diferentes aspetos visuais, como transparências e opacidades, 
dando a possibilidade de grande diversidade de cor (Gorni, 2003). 

Contudo, a família dos polímeros é muito vasta, contendo um grande número de 
tipos de plásticos, que podem ser agrupados em termoplásticos, termoendurecíveis 
e elastómeros, dependendo das suas características e comportamentos. Verificou-se 
que os polímeros mais utilizados para o fabrico de brinquedos para crianças são o ABS, 
PP, PE, PC e o PVC - termoplásticos, e a Borracha e o Silicone - elastómeros (Tabela 3).

Segundo os dados registados na Tabela 3, nota-se que todos os polímeros apresentados 
são resistentes, quer às soluções aquosas, quer aos produtos químicos utilizados na 
desinfeção dos brinquedos no contexto hospitalar. Nota-se que os materiais mais 
dúcteis são o Polipropileno (PP) e o Polietileno (PE), podendo este último ser de baixa 
ou de alta densidade, alterando as caraterísticas quer mecânicas, quer físicas; e os 
elastómeros, pois uma das suas caraterísticas é o facto de serem flexíveis. Em relação 
ao ponto de fusão de cada polímero, factor bastante importante devido à possibilidade 
de, no contexto hospitalar, poderem ser submetidos à câmara de esterilização para 
descontaminação, o material que tem o ponto de fusão mais alto é o Policarbonato (PC). 
No entanto, é um material caro, bastante rígido e não é resistente a produtos químicos 
como a acetona, contudo é transparente, o que pode ser uma grande vantagem.

Com suporte na base de dados do software CES EduPack 2017, Granta Design, UK, 
sobre as caraterísticas e os processos de fabrico dos polímeros, verificou-se que os 
processos mais comuns associados aos polímeros são a moldagem por injeção (Figura 
39) e a moldagem por extrusão (Figura 40). A matéria-prima dos polímeros apresenta-
-se sob a forma de cristais transparentes, que antes da sua modelação, é possível 
adicionar um pigmento de cor (Figura 41) para posteriormente o objeto ficar com a cor 
pretendida (figura 42).

Caraterísticas dos polímeros

Polímero Tipo Densidade
kg/m^3

Preço
EUR/kg

Tenacidade 
à rutura

MPa.m^0.5

Ponto 
fusão

ºC
Rigidez

Resistência

Soluções 
aquosas Etanol Acetona

ABS Termoplástico 1,01e3-
1,21e3

2,15-
2,54 

1,19-4,29 ~175 Rígido Excelente Inaceitável Inaceitável

PP Termoplástico 890-910 1,52-
1,58 3-4,5 150-

175
Rígido/
Flexível Excelente Excelente Excelente

PE Termoplástico 939-960 1,44-
1,48 1,44 - 1,72 125-

132
Rígido/
Flexível Excelente Excelente Aceitável

PC Termoplástico 1,14e3-
1,21e3

3,04-
3,26 2,1-4,6 225-

250 Rígido Excelente Excelente Inaceitável

PVC Termoplástico 1,3e3-
1,58e3 

1,25-
1,43 1,46-5,12 180 Rígido Excelente Excelente Uso 

limitado

Borracha Elastômero 930-940 2,06-
2,69 0,15-0,25 - Flexível Excelente Excelente Excelente

Silicone Elastómero 1,3e3-
1,8e3 2,84-5,3 0,03-0,5 - Flexível Excelente Excelente Uso 

limitado

Tabela 3. 
Comparação dos das 

caraterísticas dos 
polímeros indicados 

para o fabrico de 
brinquedos

Nota Fonte: base de 
dados do software 

CES EduPack 2017, 
Granta Design, UK
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2.4. Exemplos de Brinquedos para o contexto hospitalar

Numa tentativa de compreender o mercado dos brinquedos para o âmbito hospitalar, foi 
feita uma seleção de alguns brinquedos desenvolvidos especialmente para este âmbito 
e que procuram ser elaborados com base nas necessidades das crianças, sujeitas a 
internamentos ou tratamentos.

Nome: Ursinho ELO
Autor(s): Equipa médica e técnica da pediatria do Hospital Amaral Carvalho, São Paulo, 
Brasil
Funções: Armazena e emite mensagens de voz de familiares e amigos
Materiais: Tecido não tóxico e antialérgico.
Descrição: O ursinho ELO é considerado um peluche e foi desenvolvido para crianças com 
cancro e que têm de passar grande parte do seu tempo em isolamento, longe dos seus 
familiares e amigos, com o objetivo de permitir um contato da criança ao mundo exterior.
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Figura 39. 
Processo de fabrico - 
moldagem por injeção
Fonte: Ces EduPack 2017

Figura 40.
Processo de fabrico - 
moldagem por extrusão
Fonte: Ces EduPack 2017

39. 40.

41.

Figura 41. 
Pigmento de cor em pó
Fonte in: https://www.
tradeindia.com/fp4118641/
Pigments.html

Figura 42.
Matéria-prima com adição de 
pigmento de várias cores
Fonte in: http://www.plastics-
polymer-analysis.com/pt/
qc.html

42.

Figura 43.
Ursinho ELO

Figura 44.
Ursinho ELO em utilização 
no serviço de pediatria 

Fonte in: https://
www.youtube.com/
watch?v=cEZ4Ob1RLo843. 44.
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Nome: Kompis, o robô hospitalar
Autor(s): Linus Sundblad, 
Funções: Brinquedo multifunções – candeeiro, fotografias, música, gravador de voz, etc.
Materiais: Madeira
Descrição: O Kompis foi desenhado com o propósito de agir como um companheiro das 
crianças em internamento hospitalar e como plataforma de comunicação entre a criança 
e os seus amigos/familiares.

Nome: Bonecas de propósito
Autor(s): Fernanda Candeias, Brasil
Funções: Ajudar a enfrentar situações dolorosas.
Materiais: Retalhos, botões, fitas e linhas.
Descrição: São bonecas que “enfrentam” problemas de saúde, como o cancro, doenças 
renais crónicas e doenças cardíacas. A ideia deste projeto é levar até às crianças, em 
situação de internamento hospitalar, bonecas e bonecos de trapos, com caraterísticas 
idênticas à situação de cada criança, com o objetivo de ajudar a enfrentar situações 
dolorosas. 

Figura 45 e 46.
Kompis, robô hospitalar 45. 46.

Figura 47 e 48.
Bonecas de propósito 

Figura 49.
Boneca de propósito  em 

utilização num serviço 
de pediatria 47. 48. 49.

45 e 46. Fonte in:  http://www.belowtheclouds.com/en/2010/12/21/sjukhusroboten-kompis/
47 e 48. Fonte in: http://www.bonecasdeproposito.com.br/#galeria
49. Fonte in: http://istoe.com.br/bonecas-do-bem/
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Nome: Novel Hospital Toys
Autor(s): Hikaru Imamura, 
Funções: explicar o funcionamento dos exames médicos
Materiais: Madeira e efeitos de luz e sons
Descrição: Conjunto de brinquedos para facilitar a compreensão dos exames médicos 
a que as crianças têm de ser submetidas num hospital e que lhes causam bastante 
ansiedade e medo. É composto por miniaturas de equipamentos de exames médicos 
e cada equipamento é acompanhado por um livro com ilustrações que explica todo o 
procedimento.

Nome: Z-Vibe
Autor(s): ARK Therapeutic Services, Inc., EUA
Funções: Auxilio às terapias motora oral, destacando a terapia fonoaudiológica, terapia de 
alimentação e estimulação sensorial.
Materiais: Plástico
Descrição: É uma ferramenta vibratória, fornecendo à criança um novo nível de estimulação 
sensorial, composta por um corpo comum e por várias pontas, com características 
específicas, que dão para modificar e aplicar à terapia adequada. 
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Figura 50.
Novel Hospital Toys - 
Eletrocardiograma

Figura 51.
Novel Hospital Toys - 
em  utilização

Figura 52 e 53.
Z-Vibe - Kit para terapias 
da fala

50. 51.

53.52.

50 e 51. Fonte in:  http://www.hikaruimamura.com/NOVEL-HOSPITAL-TOYS
52 e 53. Fonte in: https://www.arktherapeutic.com/z-vibe-tips/
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Nome: Sami the seal
Autor(s): Philips – Respironics
Funções: Tratamento de patologias respiratórias
Materiais: Plástico
Descrição: É um compressor nebulizador, acompanhado por uma máscara, nebulizador 
e um livro de instruções ilustrado de forma a que seja mais apelativo às crianças. Pelo 
seu design, pode facilmente confundir-se com um brinquedo, mas na verdade apenas 
desdramatiza o procedimento e proporciona um tratamento mais aceite pelas crianças. 

Nome: Wisp pediatric - Nasal mask
Autor(s): Philips – Respironics
Funções: Tratamento de patologias respiratórias
Materiais: Tecidos
Descrição: É uma máscara nasal com um padrão de girafa complementada com um 
peluche girafa que ajuda a promover a aceitação da máscara por parte da criança. Também 
pode ser considerado um brinquedo pelo facto de ter um peluche na qual a criança usa 
para realizar a sua terapia ao mesmo tempo que faz as suas atividades diárias normais.

Figura 54 e 55.
Sami the seal - 

nebulizador

Figura 56 e 57.
Máscara nasal para 

crianças com padrão de 
girafa. 56. 57.

55.54.

54 e 55. Fonte in:  https://www.philips.pt/healthcare/product/HC1082456/sami-the-seal-compressor-peditrico
56 e 57. Fonte in: https://www.usa.philips.com/healthcare/product/HC1104953/wisp-pediatric-nasal-mask.html
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Nome: Gaspar
Autor(s): Investigadores do Instituto Superior Técnico de Lisboa
Funções: Companheiro das crianças em internamento hospitalar
Materiais: Plástico e metal
Descrição: Concebido para interagir com as crianças hospitalizadas. Pretende promover 
uma interação de grupo entre as crianças que estão no serviço de pediatria, falando, 
cantando, brincando, e principalmente pretende amenizar e abstrair as crianças do 
ambiente hospitalar e do próprio internamento.
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57.

Figura 58 e 59.
Gaspar, o Robô hospitalar, 
IPO-Lisboa58. 59.

58. Fonte in:  http://www.jn.pt/inovacao/interior/gasparzinho-o-robo-que-brinca-com-as-criancas-do-ipo-4623226.html
59. Fonte in: http://visao.sapo.pt/visaojunior/revista/2016-03-01-VISAO-Junior-de-Marco
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Análise 

Com base na revisão da literatura sobre os brinquedos e as suas caraterísticas, será feita 
uma análise comparativa das caraterísticas dos brinquedos apresentados (Tabela 4), no 
sentido de verificar se cumprem os requisitos verificados para o contexto hospitalar:

Brinquedos

Caraterísticas

Dimensões
adequadas Material Preço

(€)
Fácil

higienização
Fácil

arrumação

Adaptável 
a vários 

contextos

Adaptável 
a várias 

patologias 
clínicas

Possibi-
lidade de 

partilha de 
brincadeiras

Divertido Colorido

V X - X X V V V V V

- V - X/V X V V V V V

V X 0 X V V V V V V

V V - X V V V V V V

V X ~35-
110 V V X V X - V

V V ~40 V X X - X V V

V V ~125 X/V X X - X V V

- V - V X X - X V X

Tabela 4. 
Análise comparativa dos brinquedos 

estudados para o contexto hospitalar
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2.5. Síntese do capítulo

Com a revisão bibliográfica sobre os temas do internamento hospitalar pediátrico, 
desenvolvimento infantil e o brincar, foi possível concluir que o brinquedo é bastante 
importante não só para o desenvolvimento das crianças, como também porque promove 
desenvolvimento. Vários autores afirmam que introduzir o lúdico nos internamentos 
hospitalares pediátricos atua como um agente benéfico na hospitalização e influência 
positivamente na recuperação das crianças. 

Em relação à criação de um brinquedo para crianças hospitalizadas, percebeu-se que 
podem existir três espaços dentro do serviço de pediatria, em que o brinquedo pode ser 
utilizado: internamento, isolamento e sala de atividades. No internamento, as crianças 
podem partilhar a mesma enfermaria e assim os seus brinquedos; no isolamento, é 
quando as crianças estão mais débeis e tudo o que entrar na sua enfermaria tem de ser 
completamente desinfetado para não haver riscos de infeções ou contaminações, quer 
por parte da criança em isolamento, quer por parte de todos do serviço de pediatria; na 
sala de atividades, as crianças brincam juntas, partilhando brinquedos e materiais. 

Assim, é espectável que o brinquedo não seja condicionado a nenhum destes três 
espaços. As principais caraterísticas que o brinquedo tem de ter para conseguir responder 
positivamente face a estes contextos são: ser facilmente higienizável e que tenha bastante 
resistência a essa higienização e aos produtos utilizados, de modo a que não se danifique 
facilmente e seja bastante duradouro.

Em suma, pode-se verificar, na Tabela 5, as caraterísticas dos brinquedos que foram 
abordadas no capítulo em leitura. Contudo, o brinquedo terá de responder, o mais 
aproximado, às necessidades das crianças e de todo o contexto hospitalar. Terá de ser 
facilmente utilizado por crianças com diferentes patologias clínicas que possam surgir, 
e principalmente, que acompanhe a criança no seu internamento. Também deverá 
proporcionar momentos de diversão e abstração do ambiente hospitalar, de modo a 
minimizar o impacto que a hospitalização possa causar no desenvolvimento da criança.

Requisitos de adaptação o contexto hospitalar

Adaptabilidade Adaptável a vários contextos - quartos de internamento e de isolamento, salas de 
atividades, consultas. Adaptável a várias patologias clínicas.

Tipo de brinquedo Recreativo e/ou terapêutico. De construção, quebra-cabeças ou personagens.

Normas de segurança
Não conter peças pequenas; manual de instruções com funcionamento, indicação 
de todas as contraindicações, faixa etária, o que promove, como proceder à sua 
higienização.

Normas de higienização Resistente aos produtos de higienização; facilmente desinfetável em questões de forma; 
Resistente a atas temperaturas para ser esterilizado na de câmara de esterilização.

Cores Adaptadas a cada criança ou a cada contexto. Não conter demasiadas cores diferentes 
para não ter demasiada informação.

Formas Simples, fáceis de entender, geométricas, que possam dar diversas possibilidades.

Materiais Resistente ao choque e às agressões externas; resistente aos produtos químicos de 
higienização dos brinquedos; baixa densidade; flexível e agradável ao toque.

Dimensões Adequadas à faixa etária dos 2-5 anos

Preço Baixo
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Tabela 5. 
Requisitos de adaptação 
ao contexto hospitalar
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III. Estudo de caso
Neste terceiro capítulo será apresentado o estudo de caso desta dissertação. Para 
estudar o caso do internamento hospitalar pediátrico, optou-se por realizar uma 
investigação no terreno, onde todos os dados recolhidos e os seus resultados serão 
apresentados neste terceiro capítulo. Num primeiro momento será apresentada 
a metodologia e toda a investigação no terreno, incluindo toda a discussão dos 
resultados; num segundo momento será apresentado o desenvolvimento projetual; num 
terceiro será apresentada a solução final e todos os seus constituintes; e por último 
serão apresentados os resultados dos testes e das validações realizadas ao produto 
resultante de toda a investigação.

3.1. Metodologia

A presente investigação é um estudo qualitativo, onde o principal foco é 
entender de que forma é que o design pode ajudar a minimizar o impacto negativo do 
internamento hospitalar causado nas crianças. Os estudos qualitativos são centrados 
em pesquisas racionais e subjetivas e o seu objetivo é proporcionar uma melhor visão 
e compreensão do contexto do problema. Os investigadores qualitativos procuram 
colocar-se no lugar do indivíduo de estudo, de forma a conhecê-lo melhor e também ao 
contexto envolvente7. 

A opção por uma abordagem qualitativa fundamenta-se pelo facto de existir uma 
preocupação em conceber um produto real para um determinado contexto e público-
alvo, estudando as suas necessidades, preocupações e desejos através de um contacto 
direto com todos os elementos envolventes. No design existe a preocupação de criar 
produtos centrados no ser humano (Human-centered design8), onde é pretendido que 
os futuros utilizadores do produto, façam parte de todo o processo de desenvolvimento 
do produto, participando em sessões de recolha de dados e de testes ao produto. Desta 
forma, é possível recolher informações essenciais, que não serão conseguidas apenas 
pela revisão da literatura. 

Para isto, e para que haja uma menor probabilidade de erro, é necessário definir um 
bom método, com todas as etapas que devem ser seguidas, adaptado ao problema a ser 
estudado, antes de avançar para o terreno. Como nos diz Rodolphe and Matalon (1997): 
«logo que começa o trabalho definitivo, no terreno, entramos numa fase irreversível. (...) 
raramente é possível corrigir erros, a não ser, recomeçando de novo.» (p. 158).

Neste caso em concreto, a definição do método projetual teve como base de influência 
a metodologia desenvolvida pelo autor Bruno Munari, porém alguns parâmetros foram 
devidamente adaptados ao problema a ser estudado nesta investigação (Figura 60).
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Nota 7. 
Estudos da metodologia 
e dos métodos de 
investigação, baseados 
na revisão bibliográfica 
de:
Chaer, Diniz, and 
Ribeiro (2012), Carmo 
and Ferreira (2008), 
Nogueira (2013) e 
Lessard-Hébert, 
Goyette, Boutin, and 
Reis (1994). 

Nota 8. 
Human-centered 
desing - “It’s a process 
that starts with the 
people you’re designing 
for and ends with new 
solutions that are tailor 
made to suit their 
needs.”

Fonte: http://www.
designkit.org/
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Este autor diz-nos que para um problema temos sempre uma solução, no entanto, e 
até chegar à solução, é necessário investigar uma série de questões relacionadas com 
esse problema. Desta forma é essencial definir muito bem o problema (Figura 61), com 
todos os seus componentes, para posteriormente recolher os dados necessários para 
a construção da solução (Munari, 1981). 

Nesta investigação o problema a ser estudado é o impacto negativo da hospitalização 
causado nas crianças e a solução que se pretende encontrar passa por utilizar o design 
como ferramenta para minimizar esse mesmo impacto negativo. É neste ponto que 
também se estabelecem os objetivos para a investigação, assim como se debatem os 
conceitos a serem estudados.

Após a definição do problema e dos seus componentes, passamos diretamente para 
a recolha dos dados. Nesta fase, a recolha será dividida em duas partes: pesquisa 
primária – relativa aos dados recolhidos na primeira pessoa através da inserção no 
contexto do problema; e pesquisa secundária – relativa à revisão da literatura sobre 
este mesmo problema. 

A pesquisa secundária, efetuada em primeiro lugar, serviu como um reconhecimento 
do tema do internamento hospitalar pediátrico e dos seus componentes, explorando 
o que já tem vindo a ser estudado sobre o tema. Foram também abordadas quais as
estratégias que tem vindo a ser implementadas para reduzir o impacto negativo nas
crianças e uma busca sobre os produtos já existentes no mercado, quer para o dia-a-
dia da criança, quer para o contexto hospitalar. Já a pesquisa primária, considerada
a investigação no terreno, pretende recolher, na primeira pessoa, as perceções dos
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participantes da investigação sobre o internamento hospitalar pediátrico e sobre os 
comportamentos, necessidades e desejos das crianças que são sujeitas ao mesmo. 
Para estudar o contexto de investigação, as crianças neste regime e as estratégias 
que os serviços de pediatria utilizam atualmente para diminuir o impacto negativo 
da hospitalização, pretende-se intervir em dois serviços de pediatria da Região Norte 
de Portugal, utilizando como métodos de recolha de dados: a observação direta não 
participante, com as respetivas notas de terreno, sobre as crianças em contexto 
hospitalar; e os inquéritos, sob a forma de questionários, realizados à equipa técnica 
multidisciplinar e aos pais, amigos e familiares das crianças hospitalizadas. Terminada 
a recolha dos dados quer na pesquisa primária, quer na secundária, serão apresentados 
e discutidos os resultados, cruzando as informações recolhidas na revisão da literatura e 
na investigação no terreno. Neste ponto obtém-se conclusões essenciais, que ajudarão 
na construção da solução, passando então para a fase da criatividade denominada por 
desenvolvimento projetual.

É no desenvolvimento projetual que se desenvolvem as ideias para a solução e se cria e 
experimenta os resultados obtidos. Nesta fase desenvolveu-se o conceito, avançando e 
retrocedendo até chegar ao final e foram feitos vários modelos conceptuais para avaliar 
as formas e as dimensões adequadas às crianças. Decididas as formas, as dimensões, o 
conceito e os materiais, foi feito um protótipo funcional, em impressão 3D, para verificar 
e a validar a solução final junto dos participantes da investigação. Esta validação foi feita 
através de testes de usabilidade e de inquéritos junto dos participantes da investigação, 
principalmente do público-alvo, para recolher as perceções sobre o que foi feito e o que 
poderá ser melhorado no futuro. 

Por fim, será apresentada a solução final, mostrando as conclusões retiradas de todo o 
estudo e sugestões para melhoramentos e trabalhos futuros.

O esquema representado na Figura 62 (na página seguinte - 50) resume toda a 
metodologia acima descrita, abordando os elementos principais e cruciais para esta 
investigação.

Capítulo III | Estudo de caso
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Contexto de investigação

Para a recolha de dados na primeira pessoa, a investigação no terreno inseriu-se nos 
serviços de pediatria de dois centros hospitalares do norte de Portugal, sendo um de 
especialidade e outro de clinica geral. Desta forma, foi possível analisar duas realidades 
diferentes: uma em que as crianças passam grande parte da sua infância no contexto 
hospitalar, pois necessitam de diversos tratamentos que podem ser feitos em regime 
de ambulatório ou de internamento. A mesma criança, ao longo do seu processo de 
recuperação, também poderá ser sujeita a vários períodos de ambos os regimes. E outra 
realidade em que as crianças fazem tratamentos pontuais em regime de ambulatório ou 
internamentos mais reduzidos, no entanto por diversas patologias clínicas.

Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto)

«O cancro pediátrico é raro, admitindo-se no IPO do Porto, anualmente, 80 
a 85 novos doentes.» (IPO-Porto, webpage)  

O serviço de pediatria do IPO-Porto acolhe crianças com idades compreendidas entre 
os 0 e os 18 anos, que tenham suspeita ou doença oncológica confirmada. Situado no 
edifício principal, o serviço de pediatria do IPO-Porto está distribuído entre o 3º e o 
12º piso, integrando duas áreas particulares onde as crianças poderão realizar os seus 
tratamentos:

i. Internamento

Situado no 12º piso do edifício principal do IPO-Porto, está distribuído por: zona de 
internamentos, copa, sala de estar, central de enfermagem (Figura 63); gabinetes 
médicos e de apoio à enfermagem; zona de atividades lúdico-pedagógicas; e gabinetes 
do diretor do serviço e de reuniões. 

Do lado direito, ao sair do elevador (Figura 64), encontra-se a zona dos internamentos. 
A Ala 1 contém enfermarias individuais totalmente preparadas para os regimes de 
isolamentos; a Ala 2 contém enfermarias duplas (Figura 65-68). Todos os quartos 
estão equipados com casa de banho privativas e com armários para arrumação dos 
pertences dos utentes. Do outro lado, situam-se os gabinetes de administração, a sala 
de atividades e a sala de apoio pedagógico.  
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Figura 63.
Central de enfermagem 
do internamento 
do IPO-Porto

Figura 64.
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Fonte: fotografias
do autor
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ii. Ambulatório

Situado no piso 3 do edifício principal, integra os gabinetes de consulta externa, o salão 
do Hospital de Dia (Figura 69), as salas de colheitas e de consulta de enfermagem, a 
sala de espera e a sala para as atividades lúdico-pedagógicas. É neste espaço que 
as crianças efetuam as suas consultas médicas de rotina e de acompanhamento do 
tratamento. É também neste espaço, mais precisamente no salão do Hospital de dia, que 
as crianças efetuam os seus tratamentos em ambulatório, que pode ser um tratamento 
rápido, como também poderá demorar uma manhã ou até mesmo um dia. 

Figura 65 e 66.
Corredores do 
internamento 
do IPO-Porto

Fonte: fotografias
do autor

Figura 69.
Hospital de dia 

pediátrico do
IPO-Porto. 

Fonte: fotografias
do autor

65. 66.

67. 68.

Figura 67.
Sala de estar do 

internamento 
do IPO-Porto

Figura 68.
Quartos de 

internamento do 
IPO-Porto

Fonte: fotografias
do autor
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Centro Materno Infantil do Norte (CMIN)

O Centro Materno Infantil do Norte é uma unidade do Centro Hospitalar do Porto, que 
une duas especialidades do Hospital de Santo António - especialidade pediátrica - 
Hospital Maria Pia, e especialidade da mulher - Maternidade Júlio Dinis. Esta unidade 
está situada no antigo edifício da Maternidade Júlio Dinis, e destina-se ao internamento 
da Pediatria, Cuidados Intensivos, Neonatologia, Ginecologia e Obstetrícia. Este serviço 
de pediatria acolhe crianças em todas as idades pediátricas e com as mais diversas 
patologias, abrangendo um maior número de especialidades e assim de internamentos 
pediátricos. O CMIN é especializado em crianças e dispõe de várias áreas de tratamento, 
no entanto, nesta investigação, foi dada mais relevância a duas dessas áreas, onde é 
destinado ao tratamento das crianças por períodos maiores.

i. Internamento

Situado no 2º piso do edifício do CMIN, tem uma lotação de 40 camas dispostas por 
quartos individuais e duplos (Figura 70 e 71). Tanto os quartos individuais, como os 
quartos duplos, dispõe de uma casa de banho completa; de um armário para guardar 
os pertences dos utentes; e uma mesa com cadeiras que servirá de apoio a refeições 
e atividades.  Na ala do internamento, situa-se também a central de enfermagem, 
gabinetes de apoio à enfermagem e a sala de atividades (Figura 72 e 73).
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Figura 72.
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ii. Hospital de Dia

Está situado no piso 0 do edifício do CMIN e é destinado aos tratamentos ou exames 
pontuais, nos casos em que não se justifica o internamento, como por exemplo o 
despiste de alergias ou tratamento de doenças crónicas. O Hospital de dia do CMIN, é 
constituído por uma central de enfermagem (Figura 74), um espaço de atividades e por 
seis espaços para tratamentos (Figura 75 e 76), com cama ou cadeirão dependendo do 
tratamento e da idade da criança.

Participantes da investigação

São considerados participantes desta investigação todos aqueles que fazem parte 
das rotinas quotidianas da criança internada, nomeadamente as equipas técnicas 
multidisciplinares, que constituem os serviços de pediatria, composta por: equipa 
médica, equipa de enfermagem, equipa lúdico-pedagógica, equipa de voluntários, equipa 
de assistentes técnicos; e os pais, amigos e familiares das crianças em hospitalização, 

Figura 74.
Central de enfermagem do 

Hospital de dia do CMIN
Fonte: fotografias

do autor
74.

75. 76.

Figura 75 e 76.
Espaços de tratamentos do 

Hospital de dia do CMIN
Fonte: fotografias

do autor
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74.
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no que respeita à implementação dos inquéritos. As crianças são o público-alvo para a 
solução deste estudo, sendo assim os participantes mais importantes da investigação, 
no que respeita à observação direta não participante e aos testes de usabilidade. 

Tempo de investigação

Inicialmente estava previsto que a investigação no terreno fosse realizada paralelamente 
com a investigação teórica e que fosse executada num período máximo de tempo 
possível. No entanto, foi percebido que, para entrar no terreno, era necessário ter uma 
preparação prévia e reunir conhecimentos necessários sobre o contexto de investigação. 
Assim, esta preparação foi realizada num período de tempo de 4 meses, entre outubro 
2016 e janeiro 2017, o que equivale ao primeiro semestre do ano letivo.

Em janeiro e fevereiro de 2017, o projeto de investigação foi preparado e entregue, para 
avaliação da Comissão de Ética para a Saúde de cada centro hospitalar (ver documentos 
no Anexo B deste documento), para que a investigação fosse realizada no segundo 
semestre do ano letivo. No entanto, as autorizações foram concebidas no final de março 
e no final de maio (ver Anexo B e C deste documento), tendo assim a investigação dois 
momentos de recolha de dados:
• A investigação no serviço de pediatria do IPO-Porto iniciou-se a dia 3 de abril e 
terminou a fim de maio de 2017. Para a realização dos inquéritos, foram planeadas 
duas visitas por semana, entre as 10h e as 13h;
• A investigação no serviço de pediatria do CMIN iniciou-se a dia 31 de maio, e terminou 
a fim de julho. Foram planeadas quatro visitas por semana entre as 9h e as 12h30 para 
a realização dos inquéritos aos pais e familiares das crianças.

O mês de agosto foi destinado à conceção do protótipo funcional e aos testes de 
usabilidade junto das crianças, pais e equipas técnicas multidisciplinares de cada 
serviço de pediatria, tendo sido estes realizados entre 26 de agosto e 5 de setembro de 
2017, numa duração de quatro manhãs.

Neste sentido, a investigação no terreno realizou-se num período de tempo de cerca de 
cinco meses, entre abril e setembro de 2017, quer para a recolha dos dados, quer para 
a avaliação do produto final.

TEMPO

TAREFAS Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Revisão bibliográfica

Investigação no terreno

Desenvolvimento do produto

Prototipagem

Testes de usabilidade

Resultados

Figura 77.
Cronograma de toda a 
investigação
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Método de recolha de dados

A recolha de dados desta investigação foi dividida em duas fases: pesquisa primária 
- investigação no terreno; e pesquisa secundária - revisão bibliográfica. A secundária 
é apresentada no Capítulo II - Estado da Arte deste documento e a primária será 
apresentada de seguida. 

A investigação no terreno também foi dividida em 2 fases: 
i. realização de inquéritos e observação direta; 
ii. testes de usabilidade do brinquedo.

i. Realização de inquéritos e Observação direta 

Para a implementação dos questionários foram adotadas duas abordagens diferentes, 
dependendo dos participantes da investigação. Em relação à amostra da equipa técnica 
multidisciplinar, optou-se por abordar os responsáveis de cada equipa de modo a 
servirem de elemento de ligação na entrega e recolha dos questionários. Em relação à 
amostra dos pais e familiares, optou-se por abordar presencialmente cada familiar ou 
conjunto de familiares, de modo a explicar o contexto do projeto e pedir a colaboração 
no preenchimento dos questionários.

No IPO-Porto, a abordagem efetuada aos pais foi feita maioritariamente na sala 
de espera da consulta externa, pois apesar do brinquedo ser mais direcionado para 
o regime de internamento, muitas das crianças que estão em regime de ambulatório 
também passam bastante do seu tempo no ambiente hospitalar e muito provavelmente 
já passaram ou irão passar novamente pelo internamento. Os questionários foram 
também distribuídos pela ala de internamento, tal como a maioria dos questionários 
realizados no CMIN. 

Ao todo, foram entregues 260 questionários, 130 em cada serviço de pediatria, sendo 
que apenas 170 foram preenchidos, 82 no IPO-Porto e 88 no CMIN.

ii. Testes de usabilidade do brinquedo

Entre os dias 22 e 5 de setembro de 2017, foram realizados os testes de usabilidade do 
brinquedo juntos das crianças em internamento nos serviços de pediatria investigados. 
Estes testes foram realizados para fazer uma primeira avaliação à interação das crianças 
junto do brinquedo.  

Nos dias 30 de agosto e 5 de setembro de 2017, foram realizadas duas sessões 
de apresentação do brinquedo ao serviço de pediatria do CMIN e do IPO-Porto, 
respetivamente. Nestas sessões, o objetivo era dar a conhecer à equipa técnica 
multidisciplinar, de cada serviço de pediatria, os resultados da investigação, mostrando 
e testando o brinquedo junto dos mesmos, como uma oportunidade de avaliação e de 
sugestões para melhoramentos futuros.
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Juntamente com a apresentação do brinquedo e dos testes de usabilidade, foram 
distribuídos inquéritos de satisfação do produto, junto da população adulta, para avaliar 
se o brinquedo cumpre os objetivos que foram propostos, se igualou as expectativas 
e o que deverá de ser melhorado. Os resultados destes testes serão apresentados no 
Subcapítulo 3.4. - Testes e validações deste documento.

Inquéritos

Gil (1999) refere que “o questionário pode ser definido como a técnica de investigação 
composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito 
às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” (citado em Chaer 
et al., 2012, p. 260)

Os inquéritos para implementar nesta investigação foram escritos com base na revisão 
bibliográfica dos autores: Chaer et al. (2012), Foddy (1996), Rodolphe and Matalon 
(1997), Lessard-Hébert et al. (1994), Carmo and Ferreira (2008) e Nogueira (2013). Foi 
dada importância a alguns fatores referidos pelos mesmos autores antes da versão 
final do questionário, como definição dos objetivos, a definição da amostra, a fase de 
pré-teste e principalmente a construção das questões.

Em suma, um questionário deve ser breve, claro, preciso e conciso. As questões abertas 
e fechadas tanto podem ser categorizadas como de opinião ou de facto e qualitativas 
ou quantitativas. O questionário pode conter apenas questões abertas ou questões 
fechadas ou conter uma mistura das duas. Pode também conter questões dependentes, 
ou seja, questões que só serão respondidas dependendo da resposta dada na anterior.

Objetivos

Para se aplicar um questionário, de forma a obter os resultados mais favoráveis, é 
aconselhável ter em atenção duas questões muito importantes: O que deve inquirir? 
Quem deve inquirir? Assim, se for feita a especificação clara dos objetivos, é possível 
chegar a uma população mais específica e obter respostas mais viáveis e mais 
direcionadas à investigação (Carmo & Ferreira, 2008).

Neste sentido, os objetivos da aplicação deste questionário serão:
• Compreender o internamento hospitalar;
• Compreender as várias realidades a que as crianças são sujeitas - internamento ou
ambulatório;
• Compreender as necessidades, os comportamentos, reações, desejos e preferências
das crianças em internamento hospitalar;

Capítulo III | Estudo de caso
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• Entender que brinquedos é que as crianças costumam levar para acompanhar todo o 
processo de internamento, e em que sentido os utilizam;
Analisar de que é que as crianças mais sentem falta do exterior; 
• Perceber que tipo de brinquedo são utilizados nos serviços de pediatria e quais os 
mais aconselhados para o contexto hospitalar;
• Perceber quais as caraterísticas que um brinquedo para o contexto hospitalar deverá 
de ter, segundo as opiniões da população amostra.

Definição da amostra

Para a escolha dos participantes da investigação, foi tido em conta especialmente as 
pessoas que têm convivência com crianças em regime de internamento, nomeadamente 
a equipa técnica multidisciplinar de cada serviços de pediatria e os pais, familiares e 
amigos das crianças em internamento hospitalar ou tratamento em ambulatório. O total 
da amostra foi de 170, sendo que 82 recolhidos no IPO-Porto e 88 no CMIN e dos quais 
se inserem:

i. Equipa técnica multidisciplinar:
• Equipa médica;
• Equipa de enfermagem;
• Equipa lúdico-pedagógico;
• Equipa de auxiliares técnicos;
• Voluntários;
• Administração.

ii. Pais, amigos e familiares:
• De crianças na faixa etária dos 2 aos 5 anos;
• De crianças fora da faixa etária, que pretenderam dar o seu contributo;
• De crianças que já estiveram em regime de internamento nessa faixa etária;

Fase de pré-teste

Quando a primeira versão do questionário está pronta, é necessário garantir que o 
questionário corresponde aos objetivos da investigação e se é compreendido por todos 
da mesma forma. Nesta fase é feito um pré-teste destes questionários, ou seja, é onde 
o investigador irá refletir sobre o questionário na totalidade e sobre todas as suas 
questões.

Desta forma, a versão teste do questionário foi realizada através dos formulários 
Google entre o dia 20 fevereiro e 1 de março, totalizando 15 amostras, sendo a maioria 
profissional de saúde, educadores de infância e pais de crianças na faixa etária 
pretendida. Esta pequena aplicação do questionário permitiu fazer uma primeira análise 
dos dados e obter resultados suficientemente sólidos, nomeadamente em relação às 
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atitudes, representações, comportamentos e motivações para a investigação. Assim, 
é da opinião desta amostra que os comportamentos e reações mais frequentes das 
crianças em internamento hospitalar são a tristeza, o choro, desconfiança, medo do 
ambiente hospitalar e ansiedade de separação; e que as suas necessidades são a 
companhia e as atividades lúdicas. Quando se perguntou quais os brinquedos mais 
utilizados, a maioria respondeu que seriam os carrinhos, bonecos, legos e puzzles, e 
que os mais aconselhados para partilhar brincadeiras seriam os instrumentos musicais, 
os livros e os trabalhos manuais. Quando as crianças desta população amostra de teste 
estiveram em internamento hospitalar, a maioria levou os seus brinquedos para ajudar 
a enfrentar o medo e sentiram mais falta dos seus familiares e amigos. Apontaram 
também que as características mais importantes a incluir num brinquedo para o âmbito 
hospitalar seriam as cores, os materiais e formas e o facto de proporcionar momentos 
de diversão.

Com este pré-teste foi também verificado que seria necessário alterar algumas 
perguntas, pois não estavam a ser bem interpretadas e as respostas não eram as que se 
estava à espera. Contudo, foi possível obter o ponto de partida para o desenvolvimento 
projetual do brinquedo com base nas respostas obtidas.

Estrutura do questionário

O primeiro questionário serve de ponto de partida para o desenvolvimento projetual. É 
a partir deste que se chegará às caraterísticas essenciais e principais que o brinquedo 
deverá ter para se adaptar ao máximo ao contexto hospitalar e principalmente às 
crianças em internamento. O segundo questionário serve como uma validação dos 
testes de usabilidade realizados, adotando a mesma estrutura que o primeiro:
•Página introdutória com a explicação do projeto de investigação e com os seus
objetivos;
•Secção geral, destinada a todos os participantes da investigação, desde pais, familiares
e amigos, às equipas técnicas multidisciplinares dos serviços de pediatria;
•Secção destinada aos pais, familiares e amigos, com o objetivo de recolher informações 
mais detalhadas sobre os interesses e opiniões das próprias crianças.

O primeiro questionário contém 22 questões e o segundo 18 questões, sendo que 
algumas questões são dependentes de outras. Contêm questões abertas, para exprimir 
opiniões livres, questões de escolha múltipla, questões de escala de likert e questões 
de sim e não. Estes dois questionários, assim como os documentos de Informação ao 
Participante e declarações de Consentimento informado podem ser consultados nos 
Apêndices A, B e C deste documento.

Capítulo III | Estudo de caso
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Apresentação dos resultados

A análise dos resultados dos inquéritos foi com base no que foi sugerido pelos autores 
Carmo and Ferreira (2008), Rodolphe and Matalon (1997) e Lessard-Hébert et al. (1994), 
tendo em conta que para se ter validade na obtenção dos dados era necessário que 
fossem recolhidas no mínimo 30 amostras, e essa validade foi cumprida pois foram 
obtidas um total de 170 amostras, cerca de metade em cada serviço de pediatria. 
A análise estatística dos dados obtidos nos questionários foi feita com o auxílio do 
software informático IBM SPSS Statistics 24, sendo a análise de frequências e a análise 
da moda os métodos de análise estatística utilizados. 

Aqui será analisado o primeiro inquérito realizado nos serviços de pediatria. 
Posteriormente, no sub-capítulo 3.4 - Testes e validações, serão apresentados os 
resultados do segundo inquérito. De um modo geral, todas as perguntas do questionário 
contribuem bastante para o desenvolvimento projetual, no entanto é possível destacar 
algumas que ajudarão a definir as caraterísticas do brinquedo, sendo essas as 
analisadas.

Sendo assim, na primeira questão, onde era avaliada a pertinência da criação de um 
brinquedo para o âmbito hospitalar, é possível verificar que apenas houve respostas 
com as opções “Útil” e “muito útil” e que a maioria respondeu que a criação de um 
brinquedo para este contexto seria “Muito útil” – 65% no IPO-Porto e 69% no CMIN.

Os comportamentos, reações e necessidades das crianças em internamento da faixa 
etária dos 2 aos 5 anos, avaliadas nas questões 2 e 3, irão ajudar a compreender melhor 
como é que as crianças reagem a este contexto e de que forma é que o brinquedo 
poderia ajudar a ultrapassar alguns aspetos negativos. Os participantes da investigação 
responderam que os comportamentos e reações mais frequentes (Gráfico 1) nesta faixa 
etária seriam: Medo do ambiente e dos procedimentos (16.1% IPO-Porto; 20.6% CMIN); 
Desconfiança (9.4% - IPO-Porto; 11.3% - CMIN); Choro (9.4% - IPO-Porto; 13.5% - CMIN); 
Ansiedade de separação (13.8% - CMIN); e como necessidades (Gráfico 2) apontaram 
que as principais seriam: as atividades lúdicas, com 26.7% - IPO-Porto e 28.9% - CMIN 
e a companhia, com 21.4% - IPO-Porto e 25.2% - CMIN.
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Comportamentos por serviço de pediatria

Questão 2. Comportamentos das crianças hospitalizadas na faixa etária dos 2-5 anos

Medo de estranhos Medo ambiente e procedimentos Medo da doença
Ansiedade de separação Agressividade Desconfiança
Apatia Tristeza Alegria
Curiosidade Passividade Choro
De poucas falas Falador Outro

Gráfico 1.
Comportamentos 

das crianças 
hospitalizadas

Fonte: do autor
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Questionou-se aos inquiridos se tinham conhecimento de algum brinquedo especifico 
para o âmbito hospitalar. A maioria respondeu que não conhecia nenhum brinquedo 
para este contexto – 92.7% no IPO e 84.1% no CMIN.

Na questão 5 pretendia-se avaliar a diversidade da amostra e a sua quantidade em 
cada serviço de pediatria estudado (Gráfico 3 e 4). Sendo assim, 50% dos inquiridos 
no IPO-Porto e 55.7% dos inquiridos no CMIN correspondem à equipa multidisciplinar, 
como se pode comprovar com os gráficos 5 e 6, e que 50% dos inquiridos no IPO-Porto 
e 44.3% dos inquiridos no CMIN correspondem à subamostra dos pais ou familiares das 
crianças em internamento hospitalar. 

Esta divisão deve-se ao facto de o inquérito conter uma secção destinada apenas aos 
pais, familiares e amigos das crianças hospitalizadas, de modo a obter informações 
mais detalhadas sobre as mesmas. As questões desta secção servem também como 
uma caraterização desta subamostra. Assim, os 50% desta subamostra no IPO-Porto 
e os 44.3% no CMIN, correspondem a 100% cada nos resultados apresentados nas 
questões 6, 7, 8 e 9.

Atendendo que os inquéritos foram realizados na zona de internamento e no Hospital de 
dia, procurou-se inquirir o máximo de pais cujas crianças se inserem na faixa etária dos 
2-5 anos de idade e que estavam em internamento naquele momento, ou já o estiveram. 
No entanto, alguns pais de crianças fora dessa faixa etária também responderam, e 
alguns só responderam em relação à sua situação atual. Neste sentido, as crianças 
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Necessidades por serviço de pediatria

Questão 3. Necessidades das crianças hospitalizadas na faixa etária dos 2-5 anos

Atividades lúdicas Qualidade no descanso Companhia
Segurança Continuidade na aprendizagem Maior quantidade de visitas
Outro

Gráfico 2.
Necessidades 
das crianças 
hospitalizadas.
Fonte: do autor
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hospitalizadas cujos pais foram inquiridos, 48.8% no IPO-Porto e 61.5% no CMIN 
inserem-se na faixa etária dos 2 aos 5 anos de idade (Gráficos 5 e 7). A maioria destas 
crianças são do sexo feminino, sendo 56.1% no IPO-Porto e 56.4% no CMIN, e passam 
em média menos de uma semana em internamento no CMIN (41%) e mais de 3 semanas 
no IPO (26.8%) - (Gráficos 6 e 8). 

O conjunto da questão 9 pretende avaliar os interesses pessoais das crianças desta 
subamostra, perguntando quais os brinquedos que trouxeram para acompanhar o 
internamento e para que é que os utilizam. Assim 82.9% da subamostra do IPO-Porto 
e 76.9% no CMIN refere que a sua criança trouxe pelo menos um brinquedo para a 
acompanhar durante o internamento. Dessas crianças que trouxeram brinquedos, 
utilizavam-nos mais para brincar sozinhas (42.9% - IPO; 30.2% - CMIN) e como uma 
companhia para dormir (26.8% - IPO; 31.7% - CMIN) - (Gráfico 9). Em relação ao que 
trouxeram, os brinquedos foram bastante variados, desde peluches, legos, puzzles, 
carrinhos e até mesmo os videojogos encontrados nos smartphones e nos tablets. 
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Utilidades do brinquedo por serviço de pediatria

Questão 9.2. Utilização dos próprios brinquedos

Brincar sozinha Brincar com outras crianças Companhia para dormir
Ajudar a enfrentar o medo Outro

Gráfico 5.
Faixa-etária da criança, 

cujos pais foram inquiridos 
no IPO-Porto

Gráfico 6.
Tempo de internamento da 
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Gráfico 7.
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Voltando às questões gerais, onde a equipa multidisciplinar também dá o seu contributo, 
as questões 11 e 12, pretendem avaliar qual a perceção dos participantes em relação 
aos brinquedos e jogos que mais são utilizados nos serviços de pediatria e quais os que 
são mais aconselhados para a partilha de brincadeiras entre crianças. A questão 11 era 
do tipo escala de Likert, em que a escala utilizada foi de 0 a 5, em que 0 correspondia 
a Não utilizados e 5 correspondia a Muito utilizados. Neste sentido, cada tipo de 
brinquedo corresponde a uma variável e todos eles foram analisados separadamente, 
correspondendo cada um a 100%. Para esta questão, foram somados os resultados 
dos valores 5 e 4, pois são os valores correspondentes aos mais utilizados. Assim, 
os participantes apontaram que os brinquedos mais utilizados são (Gráfico 10 e 11): 
os videojogos (68.3% - IPO-Porto); puzzles (64.7% - IPO-Porto; 69.2% - CMIN); legos 
(53.6% - IPO-Porto; 56.3% - CMIN) e bonecos(as) e ler histórias (ambos com 53.4% - 
CMIN).

Capítulo III | Estudo de caso
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tabuleiro
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Questão 11. Brinquedos mais utilizados - IPO-Porto

Puzzles Legos Jogos de
tabuleiro

Trabalhos
manuais Bonecos(as) Carrinhos Ler histórias Vídeojogos

Não respondeu 3,4 5,7 13,6 14,8 9,1 12,5 6,8 11,4
0 - Não utilizados 4,5 3,4 11,4 10,2 3,4 2,3 2,3 9,1
1 2,3 3,4 3,4 4,5 9,1 6,8 4,5 13,6
2 12,5 13,6 17,0 11,4 9,1 12,5 13,6 9,1
3 17,0 13,6 18,2 21,6 15,9 13,6 19,3 14,8
4 19,3 27,3 21,6 15,9 18,2 21,6 23,9 20,5
5 - Muito utilizados 40,9 33,0 14,8 21,6 35,2 30,7 29,5 21,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fr
eq

uê
nc

ia
 e

m
 %

Questão 11. Brinquedos mais utilizados - CMIN

Gráfico 10.
Brinquedos mais 
utilizados no serviço de 
pediatria do IPO-Porto
Fonte: do autor

Gráfico 11.
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utilizados no serviço de 
pediatria do CMIN
Fonte: do autor
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Apontaram também que os brinquedos mais aconselhados para as crianças partilharem 
entre si são (Gráfico 12): jogos, como puzzles, jogos de memória, jogos de associação, 
etc., com 23.3% no IPO-Porto e 20.4% no CMIN; Jogos de construção com 16.7% no 
IPO-Porto e 19.2% no CMIN; e trabalhos manuais com 14.9% no IPO-Porto e 12.6% no 
CMIN. 

Para avaliar a partilha de brinquedos entre crianças na mesma enfermaria colocou-
-se uma questão do tipo escala de Likert, em que 0 correspondia a Nada frequente 
e 5 correspondia a Muito frequente. Verificou-se que esta partilha de brinquedos e 
brincadeiras nas enfermarias não era muito frequente em nenhum dos serviços de 
pediatria, sendo que a maioria respondeu o valor 3.

Procurou-se também perceber de que é que as crianças mais sentem falta do exterior, 
quando estão em internamento hospitalar, numa tentativa de encontrar uma inspiração 
para o conceito e forma física do brinquedo. Assim, analisando a questão 14 sob a 
mesma forma que a questão 11, em que 0 corresponde a Não sente falta e 5 a Sente 
muita falta, e somando os valores 4 e 5, os inquiridos responderam que por norma as 
crianças sentem mais saudades dos seus familiares (91.5% - IPO-Porto; 69.3% - CMIN); 
de passear no exterior (84.1% - IPO-Porto; 71.6% - CMIN); e dos seus amigos (79.3% - 
IPO-Porto; 63.6% - CMIN).  

Em relação à opinião dos inquiridos sobre as caraterísticas mais relevantes que o 
brinquedo deveria de seguir, encontradas na questão 15 sob a forma de escala de Likert 
(em que 0 corresponde a Dispensável e 5 a Muito importante, somando os valores 4 e 5), 
a maioria dos inquiridos colocou como sendo muito importante o facto de ser divertido 
com 90.2% no IPO-Porto e 89.8% no CMIN; as cores com 79.3% no IPO-Porto e 79.5% 
no CMIN; os materiais com 73.2% no IPO-Porto e 67% no CMIN; e ser educativo com 
70.7% no IPO-Porto e 71.6% no CMIN.

Por fim, analisando as questões abertas sobre a perceção dos participantes a respeito 
do que é que esperam que este brinquedo potencie e o que consideram mais relevante 
que o brinquedo inclua para o contexto hospitalar (questões 17 e 18 do questionário), 
foi possível verificar que a maioria  dos inquiridos referiu que espera que o brinquedo 
potencie momentos abstração do contexto, momentos de diversão e ao mesmo tempo 
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Questão 12. Brinquedos mais aconselhados para o internamento

Jogos Bonecos e carrinhos Jogos de cartas
Livros Jogos de tabuleiro Jogos de construção
Trabalhos manuais Instrumentos musicais Outro

Gráfico 12.
Brinquedos mais aconse-

lhados para o ambiente 
hospitalar e para a faixa 
etária dos 2 aos 5 anos

Fonte: do autor
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de aprendizagem. Como caraterísticas relevantes não faladas anteriormente, referiram 
que o brinquedo deveria de ser, principalmente, facilmente desinfetável, quer através 
de produtos químicos de higienização, quer resistente à câmara de esterilização, por se 
tratar de um brinquedo para o contexto hospitalar.

Discussão dos resultados

A discussão de resultados aqui apresentada visa cruzar informações recolhidas na 
pesquisa secundária, ou seja, na revisão da literatura com as informações obtidas na 
investigação no terreno – pesquisa primária. 

Com os dados estatísticos internos sobre a quantidade de internamentos obtidos nos dois 
serviços de pediatria (ver Anexo D deste documento) participantes nesta investigação, 
é possível concluir que só nos últimos 3 anos estes dois serviços acolheram cerca de 
10 mil internamentos em idade pediátrica (Gráfico 13). A comparação entre um serviço 
de pediatria de especialidade e um de clinica geral, mostra-nos que há uma grande 
diferença entre o número de internamentos de cada uma. Nota-se que o serviço de 
pediatria de clinica geral acolheu um número bastante significativo de internamentos 
em relação ao da especialidade, no entanto ao cruzar os dados internos dos serviços, 
da demora média da faixa etária dos 2 aos 5 anos desses internamentos, nota-se que 
no da especialidade as crianças passam em média mais tempo em internamento, como 
também se comprovou no questionário realizado.

Segundo os dados obtidos em documentos do INE, a respeito da quantidade de 
internamentos por faixa etária, verificou-se que quanto mais baixa é a faixa etária, 
maior é o número de internamentos. Verifica-se que as crianças com menos de 1 
ano de idade caraterizam a população que constitui a maior parte dos internamentos 
pediátricos efetuados nos anos 2013, 2014 e 2015. No entanto, ao recolher os dados 
internos dos serviços de pediatria investigados, foi possível perceber que é necessário 
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analisar caso a caso e que depende dos centros hospitalares. No IPO, a faixa etária que 
mais internamentos tem realizado nos últimos 3 anos é a dos 5 aos 9 anos e no CMIN 
a faixa etária dos 1 aos 5 anos é a que revela passar mais tempo em internamento 
(Gráficos 14 e 15). Contudo, no IPO a faixa etária dos 2 aos 4 anos passa uma média de 
8 dias por cada internamento, o que é um valor bastante elevado em relação ao CMIN.

 

A hospitalização pode ter um impacto negativo na vida dos indivíduos, no entanto, irá 
depender de caso para caso e dos métodos e técnicas que são utilizados para diminuir 
as consequências deste acontecimento. Estas duas realidades, inseridas no contexto 
de investigação, revelam que perante a patologia associada as crianças reagem de 
diferentes formas e dispõem de diferentes necessidades, no entanto o impacto negativo 
do internamento é o mesmo.

Desta forma, e como estudado na revisão da literatura, procurou-se perceber que 
estratégias é que estas entidades têm vindo a desenvolver para diminuir esse impacto 
negativo e comprovar que o que foi estudado está a ser implementado. No terreno, 
aquando os momentos de espera do preenchimento dos inquéritos por parte dos pais, 
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familiares e amigos, foi feita a observação direta, na medida em que se pretendia analisar 
as crianças no contexto hospitalar, analisando as vivências, brincadeiras e estratégias 
utilizadas. Comprovou-se que ambas as entidades se preocupam em minimizar o 
impacto do internamento e fazem-no através de atividades lúdico-pedagógicas. Ambos 
os serviços de pediatria dispõem de salas de atividades (Figura 78-81) onde as crianças 
podem brincar e abstrair-se do ambiente hospitalar. Estão preparadas com uma grande 
diversidade de brinquedos e atividades pedagógicas, onde as crianças poderão brincar 
e continuar o seu desenvolvimento. São também espaços utilizados para realizar 
atividades de parceiros exterior, como a “Hora do conto”; Doutores palhaço; música; 
arte; nutrição, entre outras, para tornar o dia das crianças num dia diferente. 

De modo a proporcionar um ambiente mais familiar e mais próximo da realidade das 
crianças hospitalizadas, tal como referido na revisão da literatura, verificou-se que 
ambos os serviços de pediatria dispõem de uma decoração especial. Todo o serviço de 
pediatria do IPO-Porto foi decorado com o apoio da Fundação Stavros Niarchos com 
a missão de desdramatizar o ambiente hospitalar. O projeto “Paint a smile”, conseguiu 
criar um ambiente mais humano, acolhedor, colorido e tranquilo, que permite às crianças 
hospitalizadas e aos seus familiares abstraírem-se do ambiente hospitalar e dar asas à 
imaginação e ao sonho (Figura 82-84). 

Paralelamente, o Hospital de dia do CMIN também foi decorado com ilustrações de 
animais para se tornar num ambiente mais colhedor, onde as crianças poderão entrar 
no mundo da imaginação e criar as suas próprias histórias, enquanto fazem os seus 
tratamentos em regime de ambulatório (Figura 85-87). 
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Verificou-se também que nas salas de atividades, devido à grande diversidade de 
brinquedos e principalmente à sua volumetria (Figuras 88-91), torna-se difícil de 
conseguir armazenar novos brinquedos, dando origem à falta de espaço nas salas 
de atividades para guardar todos os brinquedos e materiais. Verificou-se ainda que 
os brinquedos eram desinfetados a cada utilização ou partilha entre crianças e que 
ao fim do dia, alguns desses iriam para a câmara de esterilização para proceder à 
sua desinfeção. Esta questão foi bastante abordada, principalmente na medida em 
que deveria de ser um brinquedo que desse para ser utilizado tanto em contextos 
de internamento normal, como em contextos de isolamento. Com base na própria 
experiência dos pais e profissionais de saúde, alguns brinquedos não são possíveis 
de utilizar nos dois contextos, pois dispõem de materiais que não são resistentes aos 
procedimentos de higienização, e para entrar num quarto de isolamento, necessitam 
obrigatoriamente de ser esterilizados. 

“o isolamento é mais complicado, porque tudo o que entra no quarto 
tem de ser higienizado e há materiais que se estragam, como os puzzles 
e os livros.” (nota de terreno de 7 de abril de 2017, Mãe).

Figura 82, 83 e 84. 
Pituras que decoram o 
serviço de pediatria do 

IPO-Porto. 

Fonte: fotografias 
do autor

85. 87.

86.

Figura 85, 86 e 87. 
Pinturas que decoram o 
Hospital de dia do CMIN

Fonte: fotografias
do autor

82.

83.

84.
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Figura 88 e 89. 
Atividades realizada 
na consulta externa 
pediátrica do IPO-Porto

Figura 90 e 91.
Atividades variadas 
realizadas na sala 
de atividades do 
internamento do CMIN

Fonte: fotografias 
do autor

88.

90.

91.
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Por questões de higienização, os brinquedos concebidos em tecidos e fibras estão a 
ser removidos dos serviços de pediatria, pois não são possíveis de desinfetar a cada 
utilização, privando a criança seguinte de poder brincar. Para além disso, têm uma maior 
acumulação de pó, resíduos e bactérias, proporcionando uma maior probabilidade de 
contágio entre crianças. Já os brinquedos feitos de papel e cartão, como os puzzles 
e os livros, são igualmente difíceis de higienizar a cada utilização, devido à falta de 
resistência a soluções aquosas, e quando são submetidos à câmara de higienização 
ficam bastante danificados, proporcionando um ciclo de vida bastante curto. Os 
brinquedos de madeira, são mais resistentes do que estes dois últimos, no entanto, para 
além da madeira ser um material poroso, o que ajuda a fixar pós, bactérias, resíduos, 
etc., tornando-se difícil a sua higienização, também é um material de alta densidade, 
o que não é muito aconselhado a crianças hospitalizadas devido ao cateter colocado
maioritariamente numa das mãos (Tabela 5).

Propriedades dos materiais

Materiais Densidade
Material 

resistente às 
“agressões”

Acumulação 
de agentes 
externos

Facilmente 
desinfetável

Resistência 
a soluções 

aquosas

Resistência 
ao Etanol

Resistência 
à câmara de 
esterilização

Polímeros Baixa Muito 
resistente Não Sim Sim Sim Maioria sim

Papel Baixa Danificam-
se muito 

facilmente

Sim Não Não Não Não

Cartão Baixa Sim Não Não Não Não

Madeira Média/alta Resistente
Depende do 
isolamento 

dado

Depende do 
isolamento 

dado 

Depende do 
isolamento 

dado

Depende do 
isolamento 

dado
Não

Tecidos Baixa Pouco 
resistente Sim Não Não Não Sim

As informações sobre a importância do brinquedo no contexto hospitalar pediátrico, 
estudado na revisão bibliográfica, veio a ser comprovada nas respostas obtidas na 
questão 1 do inquérito realizado e também pelos relatos dos pais e profissionais de 
saúde. Estes referiram que o brinquedo era bastante importante para ajudar as crianças 
a abstrair do ambiente hospitalar e principalmente para os ajudar a comunicar com os 
profissionais de saúde. Mencionaram também que cerca de 70% da comunicação feita 
pelas crianças é não verbal e que estas transpõem os seus sentimentos nos brinquedos:

«(…) “é o mickey que está triste, não sou eu!” Eles costumam dizer que 
são os seus brinquedos que estão tristes ou contentes, mas na verdade, 
são os seus próprios sentimentos.» (nota de terreno de 13 de julho de 
2017, Educadora).

No entanto também especificaram que as crianças têm é de se abstrair dos 
procedimentos hospitalares e não de os incluir nos seus brinquedos e brincadeiras 
dentro do internamento:

Tabela 6. 
Conclusões tiradas no 

contexto de investigação 
sobre os materiais 

utilizados nos brinquedos

Nota Fonte para comprovar 
as caraterísticas: base de 

dados do software CES 
EduPack 2017, Granta 

Design, UK
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«(...) as pessoas têm a mania de criar bonequinhas vestidas de enfermeiras, 
com seringas de brincar, mas as crianças não precisam disso! Elas já vivem 
isso todos os dias em que estão aqui. Esses brinquedos são úteis em casa 
para brincar e aprender, mas quando estão aqui, precisam é de se abstrair 
desses procedimentos e deste ambiente hospitalar.» (nota de terreno de 6 
de julho de 2017, voluntária ).

O tema de mascote também foi abordado no serviço de pediatria do CMIN. Há crianças 
que têm medo do hospital, e veem-no como um local para levar “picas” (injeções), 
como descreviam alguns pais. É da opinião destes que seria interessante que o hospital 
tivesse algo que acolhesse e integrasse as crianças no internamento:

«(...) criar uma mascote é o que falta nos internamentos! Uma mascote que 
“alicie” as crianças a vir para o hospital. Quando estamos a subir a rua 
para chegar até aqui, o meu filho já está a chorar que não quer vir. Deveria 
de ter uma mascote que os acolhesse e que os integrasse. Ele agora está 
melhor, porque já conheceu os doutores palhaço e já fica mais contente 
quando aqui está.» (nota de terreno de dia 31 de maio de 2017, Mãe).

As cores e formas também foram aspetos dados como importantes para o processo de 
criação brinquedo, tanto nas respostas dadas nos inquéritos como no contacto direto 
com os participantes da investigação: 

«(...) cores vivas e fortes. Por exemplo o amarelo, é o que chama mais a 
atenção de certas crianças, principalmente ao meu filho.» (nota de terreno 
de 21 de junho de 2017, Pai).

Após a primeira recolha de dados obtidos na revisão bibliográfica, foram surgindo as 
primeiras ideias para o desenvolvimento do brinquedo. Num primeiro instante, surgiu 
a ideia de desenvolver um kit composto por vários jogos, partindo do pressuposto que 
as crianças brincariam umas com as outras na mesma enfermaria, sem terem de sair 
da cama. No entanto, após ter sido feito o reconhecimento do contexto e de analisar 
as respostas obtidas nos inquéritos dos participantes do IPO-Porto, chegou-se à 
conclusão que as idades na mesma enfermaria poderiam variar muito, dando origem 
a diversos interesses e limitando assim os jogos do kit. Desta forma, percebeu-se que 
seria mais adequado desenvolver um brinquedo mais pessoal, de cada criança, em que 
estas poderiam, ou não, brincar umas com as outras. 

A revisão bibliográfica sobre os materiais mais adequados ao fabrico de brinquedos, 
encontrada no segundo capítulo deste documento, refere que os materiais mais 
adequados para o fabrico de brinquedos são os polímeros. Principalmente na questão 
da higienização, comprova-se que a maioria deles é bastante resistente aos produtos 
químicos que se utiliza para desinfetar os brinquedos. Para além disso, são materiais 
leves e têm a possibilidade de ser flexíveis, tornando-se assim mais confortáveis às 
crianças.

Capítulo III | Estudo de caso



72 |

O Brinquedo como fator de integração de 
crianças em internamento pediátrico

A recolha de dados obtida na participação no contexto hospitalar pediátrico ajudou a 
criar bases sólidas para a criação do brinquedo, determinando as caraterísticas que 
este deveria de conter. O design centrado no utilizador, ou seja, dar importância ao que 
realmente o utilizador necessita, de modo a ouvi-lo a ele, aos seus responsáveis e aos 
seus cuidadores, foi uma mais valia para clarificar e complementar o conhecimento 
adquirido na revisão bibliográfica. 
Apesar dos inquéritos terem sido recolhidos em diferentes alturas e de serem de 
diferentes especialidades, foi possível determinar que as respostas foram bastante 
unânimes e muito equivalentes em ambos os serviços de pediatria. A maioria dos 
inquiridos, tanto no CMIN como no IPO-Porto, apontaram que os comportamentos 
e reações mais frequentes das crianças em internamento seriam o medo dos 
procedimentos e do ambiente hospitalar e que a principal necessidade que mais 
carecem no internamento hospitalar seria a atividade lúdico-pedagógica. Com estas 
respostas é possível comprovar a necessidade de criar algo lúdico que ajude a criança 
a abstrair-se do contexto hospitalar, de modo a diminuir os medos aos procedimentos 
hospitalares. Por norma as crianças, quando estão hospitalizadas, sentem mais falta 
dos seus familiares e amigos, mencionaram os inquiridos. Desta forma, incluir o caráter 
amigável num brinquedo para o contexto hospitalar, no sentido em que a criança veja o 
seu brinquedo como um amigo, poderá ajudar a que consiga enfrentar melhor os seus 
medos e ansiedades, principalmente as mais jovens.
Como brinquedos mais utilizados em ambos os serviços de pediatria, os inquiridos 
apontaram ser os puzzles e legos; e como mais aconselhados para a partilha de 
brincadeiras, referiram que continuam a ser os jogos, como puzzles, jogos de tabuleiro, 
jogos de associações e jogos de construção. Como caraterísticas mais importantes a 
incluir no brinquedo, mencionaram o facto de ter de ser divertido, facilmente higiénizável 
e apelativo pelas cores. 
Assim, e analisando os resultados da observação direta juntamente com os dados 
recolhidos nos inquéritos realizados, é possível concluir que o brinquedo deverá de 
obedecer as seguintes características:
• empatia e diversão, para as crianças ganharem confiança e perderem o medo;
• companhia, tanto no dia a dia do internamento como para dormir;
• que dê para a criança brincar sozinha, no entanto, com a possibilidade de brincar com 
outras crianças; 
• baseado em puzzles, brinquedos de construção, bonecos e trabalhos manuais;
• inspirado nos familiares e amigos, pois é do que as crianças mais sentem falta;
• ter em atenção os materiais e as cores;
• ser facilmente higienizável, um aspeto apontado como bastante importante.
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3.2. Projeto de desenvolvimento

Hipótese

Desenvolver um brinquedo para crianças inseridas na faixa etária dos 2 aos 5 anos, 
que sejam sujeitas ao internamento hospitalar, de modo a facilitar a sua integração 
neste ambiente e a diminuir o impacto negativo que o internamento possa causar no 
desenvolvimento destas crianças. 

Este brinquedo terá como base as informações recolhidas na revisão bibliográfica 
e nos serviços de pediatria sobre os comportamentos, necessidades, problemas, 
interesses, desejos e preferências das crianças hospitalizadas. Tem como objetivos 
minimizar o impacto do internamento hospitalar, estimular o desenvolvimento de laços 
entre crianças, pais e técnicos de saúde, e ao mesmo tempo promover momentos 
de diversão e abstração do meio hospitalar. É também pretendido que acompanhe a 
criança no seu processo de internamento e simultaneamente que a estimule, quer a 
nível físico, cognitivo e social, permitindo-lhe a possibilidade de continuidade do seu 
desenvolvimento.

Princípios do projeto

Em resposta às caraterísticas e aos requisitos que um brinquedo terá de ter para o 
contexto hospitalar, foi decidido que os princípios deste projeto seriam:
• brinquedo recreativo e terapêutico;
• brinquedo de construção, em forma de kit;
• possibilidade da criança brincar sozinha ou com outra pessoa;
• que minimize o impacto da hospitalização;
• que facilite a integração no meio hospitalar;
• que proporcione momentos de diversão e de aprendizagem;
• facilmente higienizável; 
• material flexível, lavável, resistente, leve e de baixo custo;
• processo de fabrico simples, rápido, barato;
• soluções construtivas simples, sem elementos mecânicos e/ou elétricos;
• formas geométricas, por serem facilmente percebidas nas idades propostas.

Desenvolvimento das ideias

Após a primeira recolha de dados, obtida na revisão bibliográfica, foram surgindo as 
primeiras ideias para o desenvolvimento do brinquedo. No entanto, as ideias mais sólidas 
surgiram posteriormente à analise dos resultados obtidos no pré-teste do questionário. 

Capítulo III | Estudo de caso
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A maioria destes resultados apontava que deveria de ser um brinquedo com caráter 
educativo; que proporcionasse companhia às crianças, pois estas sentem muita falta 
dos seus familiares e amigos; que incluísse trabalhos manuais e contos infantis; e que 
fosse um brinquedo de construção, para continuar o processo de desenvolvimento.

Desta forma, surgiram ideias como:
• conceber um dispositivo eletrónico que gravava a voz de um familiar a narrar o conto 
infantil preferido da criança. Muitas crianças são sujeitas a internamentos de longa 
duração, e por vezes em isolamento, o que não permite que tenham diversas visitas. 
Assim, com este dispositivo, a criança poderia ouvir o seu conto favorito através da voz 
do seu amigo ou familiar que mais sente falta;

• criar um suporte onde as crianças pudessem imaginar as suas próprias histórias. Seria 
composto por: vários cenários, com íman, ilustrados a duas dimensões com divisões 
da casa, da escola, do hospital, do exterior; e por variadas peças, como personagens e 
objetos, para incluir e montar nos cenários;

• elaborar um livro com diversos contos e ilustrações, acompanhado por um comboio 
de 3 carruagens e um conjunto de 9 animais (Figura 92). Cada conto continha três 
personagens e consoante este era narrado, a criança montava e agrupava as personagens. 
No mesmo livro eram deixadas folhas em branco para as crianças elaborarem os seus 
próprios contos e ilustrações, com base nas personagens e contextos.

• desenvolver um boneco em formas geométricas e que fosse desmontável, para a 
criança poder fazer parte da construção do brinquedo e desenvolver a sua motricidade 
fina (Figura 92). Este boneco teria diferentes faces, com diversas texturas e relevos e 
diversas espessuras de material, para obter sons e sensações diferentes. 

Dessas ideias que surgiram após a primeira colheita, destacam-se então dois conceitos: 

Crianças 2-5 anos Contexto hospitalar

Kit de 
brinquedos

Quebra
cabeças

Desdramatização
procedimentos

hospitalares

Caráter 
educativo

COMBOIO
DE 

HISTÓRIAS

Brinquedos de 
construção

Amigo
Companhia

Materiais

BONECO
CUBO

Texturas

Figura 92. 
Esquema de conceitos 
e ideias baseados nas 

respostas do pré-teste do 
inquérito
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o livro acompanhado do comboio de histórias e o boneco feito de figuras geométricas 
(Figura 92), tendo as restantes sido abandonadas por não cumprirem certos princípios 
do projeto acima mencionados e que seriam cruciais ao projeto, como é o caso do preço. 
No entanto, após a análise dos resultados obtidos na colheita de dados no serviço de 
pediatria do IPO-Porto, percebeu-se que o boneco das figuras geométricas seria o que 
cumpria a maioria dos requisitos apontados pelos inquiridos como principais para um 
brinquedo para este contexto: caráter amigável; facilmente se transforma num amigo; 
é um boneco e um jogo de construção; promove desenvolvimento das capacidades da 
criança; formas simples; adaptável a vários contextos e patologias clínicas.

Geração do conceito

Sendo o boneco das figuras geométricas a opção escolhida, houve a necessidade de 
aprofundar o conceito e os constituintes do jogo de construção, de modo a conseguir 
suprir o máximo de caraterísticas encontradas nos resultados da investigação no 
terreno. 

Conceito 1 - Boneco com texturas, sons e tarefas

Boneco facilmente desmontável e transformado num jogo de construção. Contém várias 
peças com diferentes relevos, texturas e espessuras de material, para obter diferentes 
sons, que se encaixam entre si. Para além dos sons, contém também peças com tarefas 
do dia-a-dia, baseado no cubo de atividades da Figura 37 apresentado no capítulo 
II deste documento (Figura 93). Neste conceito o boneco apresenta cabeça, corpo e 
membros, representando assim o corpo humano. Assim, foram exploradas diferentes 
formas geométricas para representar o corpo e a cabeça, chegando à conclusão que 
o cubo seria a forma mais simples para as crianças mais jovens e ao mesmo tempo 
contém um total de 6 faces que podem ser exploradas.

Capítulo III | Estudo de caso

Figura 93. 
Esboço representativo do 
brinquedo na sua forma 
final 

Figura 94. 
Esboços do primeiro 
conceito94.93.
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Conceito 2 - Boneco com texturas e encaixes

Boneco igualmente com peças de diferentes texturas, 
mas com novas peças com recortes para encaixar peças 
geométricas mais pequenas, baseado nos brinquedos 
de encaixes da Figura 36 apresentada no Capítuo II 
deste documento. Cada peça de encaixe contem uma 
função diferente e um recorte diferente. Deste modo, 
daria a possibilidade de acompanhar o crescimento 
das crianças e ajudaria a desenvolver a motricidade 
fina e as capacidades cognitivas (Figura 95). 

Conceito 3 - Boneco que representa o contexto

Boneco, em forma de cubo, que muda apenas uma face para se adaptar a cada contexto. 
Esta face contém diferente vestuário para a criação de diferentes personagens como a 
própria criança, o médico, enfermeiro, professor, entre outros. Desta forma, pretende 
que seja um amigo para acompanhar as crianças nas mais diversas situações e 
procedimentos hospitalares (Figura 96). 

Conceito 4 - Boneco cubo, com diversas funcionalidades

Boneco de construção, com as peças base todas iguais para fazer as construções, 
contendo em cada peça um padrão de furos. Esses furos servirão para agregar novos 
acessórios e assim dar a possibilidade de criar novos kits, com peças diferentes. Este 
conceito proporciona diversas alternativas de encaixes e construções, facilitando o 
acrescento de diferentes peças como texturas, caras, números, letras e roupas. Esta 
possibilidade poderá ser utilizada pelos técnicos profissionais de saúde, como um 
brinquedo terapêutico avaliador do desenvolvimento da criança ou como instrumento 
para auxiliar as suas terapias (Figura 97).

Figura 96. 
Esboço de diferentes 

personagens que o 
brinquedo poderá agregar

Figura 95. 
Esboços do segundo 

conceito
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Conclusões

Verificou-se que é possível estar mais do que uma criança na mesma enfermaria e 
que estas necessitam de momentos de descanso, que poderão não ser conciliados 
pelas duas crianças. Neste sentido foi optado retirar os sons do brinquedo, pois estes 
poderiam interferir com o bem-estar e com o descanso das outras crianças da mesma 
enfermaria. Para além disso, como o brinquedo deveria de ser simples, fácil de produzir 
e principalmente um brinquedo barato, devido às verbas dos centros hospitalares, foi 
optado retirar as funções das tarefas do dia-a-dia e as de ser um brinquedo de encaixes 
(conceito 1 e 2). Verificou-se que a questão das peças de texturas e de expressões 
serem as peças que constituem o jogo de construção iria limitar o brinquedo e iria 
obrigar as crianças a colocar sempre as texturas ou as expressões. Assim, optou-se por 
fazer peças diferentes - umas para o jogo de construção; outras para servirem como 
acessórios e encaixar nas outras peças (conceito 4).

Comparando os conceitos e analisando as suas caraterísticas (Tabela 7), verificou-
-se que o conceito 4 é o que oferece diferentes possibilidades de forma mais simples 
e mais barata. Contudo, este conceito vai buscar algumas caraterísticas de todos os 
conceitos estudados e apresentados anteriormente, servindo como upgrade das ideias 
desenvolvidos. 

Análise dos conceitos

Funcionalidades Formas / Limitações Produção / Preço

Conceito 1 Produzir vários sons, e 
tarefas do dia-a-dia Simples Limita o jogo Difícil de 

produzir
Encarece o 
brinquedo

Conceito 2
Jogo de encaixes com 
peças de menores 
dimensões

Demasiadas 
peças diferentes Limita o jogo Difícil de 

produzir
Encarece o 
brinquedo

Conceito 3 Boneco que se adapta a 
diferentes contextos

Faces do 
vestuário são 
complexas

Limita o jogo Difícil de 
produzir

Encarece o 
brinquedo

Conceito 4
Jogo de construção + 
Boneco + Complemento 
de peças

Simples. 
A maioria de 
padrão igual

Múltiplas 
possibilidades

Mais fácil de 
produzir

Diminui o 
preço de 
produção
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Figura 97. 
Esboços do conceito 4

Tabela 7. 
Análise dos conceitos
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Desenvolvimento das formas

Após a escolha do conceito, o passo que se segue é estudar os encaixes das peças, 
para que o brinquedo se transforme num jogo de construção e ofereça à criança várias 
possibilidades de construções, desde planas a tridimensionais. Surgiu a ideia de seguir 
um método de encaixes por ranhuras, baseado no jogo “Giant house of cards” de 
Charles and Ray Eames (Figura 98 e 99). Este jogo oferece a possibilidade de diferentes 
construções, no entanto contém apenas um tipo de encaixe, o que limita a construção de 
um cubo fechado. Para além disso, também obriga a ter reentrâncias nas construções, 
deixando assim de ser tão confortável para a criança (Figura 100).

Numa das visitas ao serviço de pediatria do IPO-Porto, foi observado que o jogo de 
construção “Stecki”, da empresa alemã Feuchtmann (Figura 101 e 102), era muito 
apreciado pela equipa lúdico-pedagógica por desenvolver diversas capacidades das 
crianças, como a motricidade fina, a coordenação olho-mão, o pensamento espacial, 
e também por ser facilmente higienizável. Também era muito apreciado pelas crianças 
por conter cores bastante chamativas, no entanto as crianças apresentavam algumas 
dificuldades em entender o jogo e desistiam facilmente, principalmente as mais 
pequenas.

Figura 101 e 102. 
Jogo Stecki by 

Feuchtmann
Fonte in:  http://www.

feuchtmann-spielzeug.
de/de/stecki.html

102.101.

98. 99.

Figura 98 e 99. 
Giant house of cards, by 
Charles and Ray Eames

Fonte in: http://www.
eamesoffice.com/the-
work/house-of-cards/

Figura 100.
Esboços do encaixe 

por ranhuras 100.
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Este jogo dá a possibilidade de várias construções, contudo só é possível obter um 
encaixe e não é possível fazer construções fechadas (Figura 103), aspeto essencial no 
brinquedo a ser desenvolvido. 

Tendo esta forma de encaixar como fonte de inspiração, as peças do jogo “Stecki” 
foram estudadas e testadas para analisar de que forma era possível utilizar estas peças 
para criar os cubos e ser ponto de partida para a construção do brinquedo (Figura 104).

Os estudos feitos às peças passaram por sobrepor as peças originais para verificar 
como poderiam encaixar horizontalmente (Figura 103). A partir deste desenho, foram 
feitos dois recortes às peças originais (Figura 104) para testar os encaixes. Desta forma 
foi possível concluir que com esta modificação, o jogo não teria apenas um tipo de 
encaixe, mas sim três tipos de encaixes, tal como se pode observar nas Figuras 105, 
106 e 107.
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104.103.

Figura 103. 
Peças originais do Jogo 
Stecki by Feuchtman

Figura 104. 
Estudos das peças 
do jogo para obter 
diferentes formas de 
encaixe. 

Fonte: fotografias 
do autor

105.

106. 107.

Figura 105, 106 e 107. 
Resultados dos recortes 
às peças originais do jogo 
Stecki.

Fonte: fotografias
do autor
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Concluído o processo de desenvolvimento dos encaixes das peças base do jogo de 
construção, foi dado início ao estudo da forma da peça e exploração dos encaixes, 
através da modelação CAD3D, software SolidWorks 2017 (Figura 108-116). Deste modo, 
a peça observada na Figura 116 foi a escolhida para ser a peça base do jogo. Uma 
espécie de trama igual por todo, em que poderá ser possível encaixar peças diferentes 
em qualquer sítio da peça base e assim tornar o jogo mais versátil.

Testes de dimensões

Paralelamente ao desenvolvimento das formas das peças base, foi realizado um teste 
de dimensões do cubo para analisar qual seria a dimensão mais adequada e mais 
proporcional ao tamanho das mãos das crianças entre os 2 e os 5 anos. Este teste foi 
realizado com três crianças – um menino com 2 anos de idade, e duas meninas com 3 
e 4 anos de idade (Figura 117-119). As dimensões dos cubos testados foram: 50x50mm; 
60x60mm; 70x70mm (Figura 120).

Figura 108 - 116. 
Estudo da forma da 

peça base para o jogo de 
construção

108. 109. 110.

111. 112. 113.

114. 115. 116.
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Este teste comprovou que a medida 70x70mm era demasiado grande para qualquer 
uma das idades, e que a medida dos 50x50mm era proporcional à criança de 2 anos, no 
entanto seria uma dimensão pequena para uma criança de 4 anos e consequentemente 
para uma de 5 anos. Contudo, depende muito da estatura e do sexo de cada criança, 
verificando-se então que o cubo de 60x60mm adequava-se melhor a todas as idades.

Modelos
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Figura 117, 118 e 119. 
Testes de dimensão dos 
cubos a crianças de 2, 3 e 
4 anos, respetivamente
Fonte: fotografias do autor117. 118. 119.

Figura 121. 
Modelo inicial em cartão 
do Boneco Cubo

Figura 122. 
Modelo em cartão do 
Boneco Cubo com a 
simulação do desenho 
das peças

Fonte: fotografias 
do autor121. 122.
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Materiais, processos e soluções construtivas

Com base na revisão bibliográfica sobre os materiais mais adequados ao fabrico de 
brinquedos para o contexto hospitalar, encontrada no Capítulo II deste documento, 
e com base nos dados obtidos na investigação no terreno, o material escolhido é o 
Polietileno de baixa densidade (PE BD), tendo como vantagens:
• ser utilizado em brinquedos das salas de atividades dos serviços de pediatria
estudados;
• material flexível;
• baixa densidade, dando a possibilidade de flutuar na água;
• excelente resistência a soluções aquosas, bem como ao etanol e à acetona, utilizados
para a desinfeção dos brinquedos;
• barato, em relação aos outros polímeros;
• não tóxico;
• bastante dúctil e tenaz.

Gráfico 16.
Relação entre preço e 

densidade

Nota: Fonte: base de 
dados do programa 

informático CES EduPack 
2017, Granta Design, UK

Gráfico 17.
Relação entre 

resistência ao etanol 
e o limite máximo da 

temperatura de serviço 
(ºC)

Nota: Fonte: base de 
dados do programa 

informático CES 
EduPack 2017, Granta 

Design, UK
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Em relação à resistência às temperaturas elevadas da câmara de esterilização, o ponto 
de fusão deste material é entre 125-132ºC e a temperatura a que este material se começa 
a deformar é entre 90-110ºC, pelo que se recomenda regular a temperatura da câmara 
de esterilização para um valor inferior a 90ºC. No entanto, foi possível verificar que a 
maioria dos brinquedos não passa pela câmara de esterilização, devido à maioria destes 
voltar com diversas deformações. São apenas desinfetados com produtos químicos de 
higienização, como o etanol, revelando não ser um problema para o brinquedo a ser 
concebido.

Optou-se também por utilizar soluções construtivas apenas à base de encaixes, sem 
ligações mecânicas, devido ao facto de ser um brinquedo de construção. 
Quanto ao processo de fabrico, será utilizado o processo de Moldagem por injeção 
(Figura 123), por ser um processo bastante rápido capaz de produzir uma quantidade 
significativa de peças por hora, tornando mais baixo o preço do produto final. Atendendo 
também ao design das peças, será mais indicado do que o processo de extrusão. 

Este processo tem custos elevados no que diz respeito à fabricação dos moldes, 
contudo para produção em grandes quantidades é um processo que torna mais baixo o 
custo final do produto. 

Para calcular o custo final de produção de cada peça é necessário adicionar o custo do 
material ao custo do molde e dividir pelo número de peças que se vai fabricar. Assim, 
segue o exemplo para uma estimativa de peço de cada kit:
• Custo do material: 1,44 - 1,48€/Kg;
• Custo do molde: 2940 - 29400€ (visto que os moldes são de pequenas dimensões e de
pouca complexidade, a estimativa será 3000€ por molde - Figura 124 e 125);
• Quantidade de moldes: x2 (6000€);
• Número de peças: 100.000;
• Peso por kit de 20 peças: ~100g;
• Peso por peça: ~5g;

Capítulo III | Estudo de caso

Figura 123. 
Esquema de 
funcionamento do 
processo de injeção.

Fonte in: https://
rishivadher.blogspot.
pt/2013/02/manufactura-
em-escala-atraves-de_12.
html
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• Peso por 10 kits (200 peças): 1Kg (1,48€);
• Custo do material para 100.000 peças: 740€;
• Custo de produção de cada peça: 6000 + 740 = 6740 / 100.000 = ~0,0674 €;
• Custo de produção de cada kit: 0,0674 x 20 = ~1,348€.

No entanto, é necessário verificar o preço de cada molde e a quantidade exata de 
produção, pois verifica-se que quantas mais peças forem fabricadas, mais baixo será 
o preço final de cada peça (Gráfico 18). Outros custos terão de ser adicionados, como
é o caso dos custos da embalagem, da mão de obra, gastos fixos (como eletricidade),
manutenções, etc., aumentando assim o preço por kit.

Gráfico 18.
Custos de produção. 

Relação entre preço e 
quantidade de peças 

produzidas

Nota: Fonte: base de 
dados do programa 

informático CES 
EduPack 2017, Granta 

Design, UK

Figura 124 e 125. 
Desenho representativo 

dos moldes para o 
fabrico das peças do kit 

inicial

124. 125.
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Prototipagem e teste das peças

Para proceder à prototipagem das peças, todas elas foram modeladas em CAD3D 
pelo software SolidWorks 2016-17 student edition para obter o modelo 3D de todo o 
brinquedo. Após esta modelação, foi gerado o ficheiro STL para fornecer à máquina e 
assim dar inicio à prototipagem de uma peça de cada vez.

A impressão 3D das peças foi realizada para se proceder aos testes de material, 
dimensões, formas, encaixes e funcionalidades. As impressões foram feitas na 
impressora 3D Hello Bee prusa da marca BEE Very Creative (Figura 126-128), com os 
materiais – PLA (material rígido); TPU e FLEX (materiais flexíveis). A impressão da cada 
peça demorou uma média de 50 minutos. 

O primeiro passo foi imprimir um total de 6 peças de base, correspondentes à construção 
de um cubo, no material rígido – PLA, para se perceber a volumetria e os encaixes das 
peças (Figura 129 - 131). Verificou-se que o material não se aproximava ao escolhido, 
pois era demasiado rígido e não era possível testar a vertente de flexibilidade. Também 
se concluiu que ao ser feito num material rígido, para além de poder magoar as crianças, 
também se tornava complicado de encaixar e desencaixar as peças. 

Capítulo III | Estudo de caso

Figura 126, 127 e 128. 
Impressão 3D das peças 
do brinquedo/jogo de 
construção. Fonte: 
fotografias do autor125.

126.

127.

Figura 129,130 e 131. 
Peças impressas no 
material rígido - PLA
Fonte: fotografias 
do autor

129. 130.
131.
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O segundo passo foi fazer a impressão 3D das mesmas peças num filamento flexível 
(TPU) para testar os encaixes (Figura 132). Verificou-se que os encaixes não eram muito 
consistentes, o que obrigou a aumentar a dimensão dos mesmos e assim proceder a 
uma nova impressão (Figura 133). Com esta alteração, verificou-se que os encaixes já 
funcionavam e as peças já se aproximavam bastante do real (Figura 134).

Assim, procedeu-se à impressão 3D do protótipo funcional, com as 20 peças que 
constituem o kit inicial do brinquedo (Figura 135 e 136). Este protótipo não foi impresso 
no material final, mas sim nos materiais flexíveis acima mencionados, pois eram os 
materiais que mais se aproximavam do real para utilizar na impressão 3D, funcionando 
apenas para questões de protótipo funcional. Os encaixes das peças das faces e das 
texturas, foram impressos em PLA transparente e posteriormente colados a estas 
peças, devido a não ter sido possível imprimir a peças na totalidade, pois continha um 
grafismo diferente em cada face (Figura 137).

Figura 132.
Peças com os encaixes 

iniciais

Figura 133. 
Peças com a alteração 

dos encaixes

Figura 134. 
Encaixe das peças para 

formar o cubo

Fonte: fotografias  
do autor

Figura 135. 
Peça base 

Figura 136. 
Peças das texturas e  das 

expressões faciais

Figura 137. 
Peça textura com o 

encaixe em PLA.

Fonte: fotografias 
do autor

132. 133.

134.

135.

136.

137.
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3.3. Produto final

Surge assim o Boneco Cubo, um brinquedo e jogo de construção, concebido para 
crianças hospitalizadas na faixa etária dos 2-5 anos (Figura 138).

Este brinquedo é composto por um kit de várias peças que dão a possibilidade de 
encaixar e fazer diversas construções. É apresentado sob a forma de dois cubos que 
representam o corpo e a cabeça do boneco.

Este brinquedo, sob a forma de boneco, pretende ser um companheiro das crianças 
em internamento hospitalar, não só para proporcionar momentos de diversão, como 
também para enfrentar o medo de certos procedimentos hospitalares. Tal como 
os jogos de construção, explorados no Capítulo II deste documento, este brinquedo 
também desenvolve capacidades motoras, sociais e emocionais das crianças. Com as 
texturas e o jogo de construção, desenvolve a motricidade fina, a coordenação olho-
mão, o pensamento lógico, a imaginação e a criatividade. Com as diferentes expressões 
faciais, é possível trabalhar as emoções das crianças e facilitar o contacto com os 
técnicos profissionais de saúde, pois cerca de 70% da comunicação nestas idades é 
não verbal.

As peças base dão a possibilidade de diversos encaixes, fazendo construções 
tridimensionais e até planas (Figura 139-142). Ao ser transformado num cubo, várias 
faces podem ser exploradas ao encaixar outras peças constituintes do jogo (Figura 
143). Concebido com um material flexível e resistente quer ao impacto, quer aos 
produtos químicos de higienização (Figura 144).

Capítulo III | Estudo de caso

Figura 138. 
Modelação 3D do 
brinquedo Boneco Cubo
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O brinquedo é apresentado sob a cor amarela, pois foi verificado que é a cor que 
mais chama a atenção das crianças, contudo é pretendido criar vários kits de várias 
cores (Figura 145), podendo escolher entre o verde, azul, amarelo, vermelho e branco, 
consoante a psicologia das cores estudada no Capítulo II.

Cada kit será constituído apenas por uma cor, a que mais se adequará a cada criança, 
para não haver demasiada informação e concentrar a criança na tarefa chave deste 
brinquedo (Figura 146 - baseada na tabela de cores em http://www.ralcolor.com/).

Figura 138 - 142.
Encaixe das peças dos 
acessórios nas peças 

base

Figura 143.
Diversidade de encaixes 

com as peças base. 

Figura 144.
Demonstração do material 

flexível

Figura 145. 
Diversidade de cores:

Verde - RAL6038
Azul - RAL 5015 

Amarelo - RAL 1026  
Vermelho - RAL 3024  

Figura 146.
Exemplares noutras cores

143.

144.142.

141.

139. 140.

145.

146.
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Figura 150. 
Capa da embalagem 
provisória

Figura 147 e 148. 
Produto embalado e 
colocado em arrumação 
no armário da sala de 
atividades do IPO-Porto

Figura 149. 
Embalagem do produto

Fonte: fotografias 
do autor

Embalagem

Devido à falta de espaço geral para arrumação de novos brinquedos nas salas de 
atividades dos serviços de pediatria, optou-se por embalar o brinquedo sob a forma 
planificada, reduzindo assim o espaço necessário e facilitando a arrumação de vários 
kits (Figura 147-149). Posteriormente, com a ajuda da equipa lúdico-pedagógica e/ou 
dos pais, a criança poderá montar o seu brinquedo sob a forma de boneco ou explorar 
as várias construções.

144.

147.
149.

148.
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Figura 151.
Wong-Baker Faces - 

Eexmplo de uma Escala 
pediátrica da dor.

Fonte in: https://twitter.
com/paramedickiwi/

status/7232729707229
26592

Figura 152.
Diversidade de 

expressões faciais 
aplicadas ao brinquedo

Figura 153. 
Várias possibilidades de 

utilizar o brinquedo sob a 
forma plana

151.

152.

Funcionalidades 

O Boneco Cubo tem várias facetas e pode ser aliado não só ao contexto hospitalar, 
como também ao dia-a-dia das crianças. É um brinquedo de integração das crianças 
no internamento hospitalar pelo seu caráter amigável. Poderá também servir como 
instrumento de avaliação do desenvolvimento da criança e de comunicação entre 
criança e técnico profissional de saúde, conferindo-lhe assim um caráter terapêutico 
(Figura 151 e 152).

Poderá ser facilmente adaptado à Escala pediátrica da dor (Figura 114), que se encontra 
apenas sob o formato digital ou impresso, utilizando as diferentes expressões faciais 
e diferentes cores já empregues. Verificou-se que as crianças transpõem os seus 
sentimentos e personalidade nos seus brinquedos e, assim, adaptar esta escala a um 
brinquedo facilitará a comunicação entre os técnicos de saúde e as crianças.

Sob a forma plana, poderá ser avaliado o desenvolvimento da criança, utilizando as 
peças das texturas. Posteriormente, virá também a ser possível utilizar o alfabeto e a 
numeração. Ainda sob a forma plana, dará a possibilidade de aprender a planificar o 
cubo e de explorar o brinquedo. Através dos pinos que encaixam na trama, indicados 
para crianças a partir dos 4 anos de idade, é possível desenhar várias formas, letras, 
números (Figuras 153). Ao mesmo tempo que a criança se está a divertir a montar e 
desmontar o boneco, entra num processo de aprendizagem, proporcionando assim a 
continuidade do seu desenvolvimento.
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Variação de kits

O kit base desenvolvido inicialmente é composto por 20 peças - 12 peças base + 4 
peças de texturas + 4 peças de expressões faciais:
• peças base (60x60mm) - peças comuns que formam os cubos e as construções 
(Figura 154-A); 
• peças de união (60x60mm) - peças com as mesmas caraterísticas das peças base, só 
que com sistema de encaixe (Figura 154-B); 
• peças de expressões faciais (50x50mm) - baseadas na escala pediátrica da dor (Figura 
154-C); 
• peças de texturas/relevos (50x50mm)- para desenvolver a motricidade fina da criança 
(Figura 154-D); 
• pinos (Ø5x30mm)- peças que darão para desenhar ou escrever (Figura 154-E) ou até 
mesmo aplicar no Boneco Cubo para criar diferentes padrões (peças recomendadas a 
maiores de 4 anos). 
 

Posteriormente, serão criados novos kits, para o brinquedo dar mais possibilidades de 
aprendizagem à criança e adaptar-se melhor às diferentes terapias. Assim, para além 
do kit base, os kits desenvolvidos serão:
• kit de construções - apenas com peças base e de união;
• kit de texturas - uma grande variedade de texturas, estudadas juntamente com a 
equipa lúdico-pedagógica e equipa de terapeutas (por  exemplo terapeuta ocupacional 
ou terapeuta da fala)
• kit de números e símbolos - para aprendizagem das noções matemáticas;
• kit de alfabeto - para aprendizagem das letras e das palavras.

Figura 155. 
Boneco cubo com 
peças de vários kits

Figura 154. 
A- Peça base
B - Peça de união
C - Peça de 
expressão facial
D - Peça de textura
E - Pinos

A. B. C. D. E.



92 |

O Brinquedo como fator de integração de 
crianças em internamento pediátrico

Desenhos técnicos das peças
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Figura 156. 
Desenho técnico das 
peças do brinquedo.

Escala 1:1. 

Peças de complemento do brinquedo

Detalhe 1
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Boneco Cubo

Caraterísticas para contexto hospitalar Boneco Cubo

Material Resistências; baixa densidade; flexível e 
agradável ao toque. V - Polietileno de baixa densidade.

Cores Adaptadas a cada criança ou a cada contexto. V - uma só cor.

Formas Simples, fáceis de entender, geométricas. V- Geométricas - Cubo.

Preço Baixo. V - baixo custo de produção em 
grandes quantidades.

Tipo de brinquedo Recreativo e/ou terapêutico. De construção, 
quebra-cabeças ou personagens.

V -Recreativo e terapêutico - Jogo de 
construção.

Resistente a altas 
temperaturas Câmara de esterilização X - Resistência até cerca de 80ºC.

Normas de higienização Resistente aos produtos de higienização; 
facilmente desinfetável. V - Excelente.

Fácil arrumação Falta de espaço nas salas de atividades dos 
serviços de pediatria.

V - Embalado sob a forma plana; 
facilmente empilhável.

Adaptável a vários 
contextos

Quartos de internamento e de isolamento, salas 
de atividades, consultas. Adaptável a várias 
patologias clínicas.

V

Várias possibilidades Partilha de brincadeiras entre crianças. 
Brinquedo pessoal. V

Elemento de integração Ajude a integrar a criança no internamento Validar após testes de usabilidade

Capítulo III | Estudo de caso

Figura 157. 
Protótipo funcional
Fonte: fotografia 
do autor

Tabela 8. 
Cumprimento de 
requisitos do 
Boneco Cubo para o 
contexto hospitalar



94 |

O Brinquedo como fator de integração de 
crianças em internamento pediátrico

3.4 Testes e validações

Os testes e validações do produto, resultante desta investigação, foram realizados em 
três fases: apresentação dos resultados a cada equipa técnica multidisciplinar de cada 
serviço de pediatria, testando o brinquedo e aplicando um questionário de satisfação 
do produto; testes de usabilidade junto das crianças e dos seus responsáveis, testando 
o brinquedo e aplicando o mesmo questionário aos pais; e aplicação do brinquedo
numa sessão de terapia da fala e de psicologia.

Desta forma, participaram nas apresentação em cada serviço de pediatria uma amostra 
de 16 técnicos profissionais de saúde - 10 do CMIN e 6 do IPO-Porto. Cada uma destas 
apresentações contou com o diretor de cada serviço de pediatria, equipa médica e 
equipa pedagógica. O objetivo seria partilhar os resultados obtidos na investigação do 
terreno e fazer uma avaliação do brinquedo, como oportunidade de recolher sugestões 
para melhoramentos e trabalhos futuros.

De um modo geral, a avaliação do brinquedo foi bastante positiva, no entanto foram 
feitas algumas sugestões:
• alargar a faixa etária do brinquedo;
• utilizar os pinos apenas nas idades superiores a 5 anos, juntamente com o kit dos
números e do alfabeto;
• acrescentar peças com símbolos ao kit dos números, para dar a possibilidade de
resolver problemas matemáticos;
• criação de novos kits com peças geométricas diferentes, para dar a possibilidade de
novas criações;
• explorar melhor o kit das texturas, pois consideraram não estar tão bem conseguido
para despertar as diferentes sensações de cada uma;
• estudar melhor as dimensões dos encaixes, pois são pequenos para as idades dos 2
e 3 anos;

Figura 158.
Apresentação ao serviço de 

pediatria do CMIN

Fonte: fotografia 
do autor
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• estudar a possibilidade de criar um conjunto de Bonecos que representem a família, 
aumentando as dimensões das peças;
• verificar com as crianças qual seria, para eles, a expressão facial mais feliz.

Foi também referido pelos profissionais técnicos de saúde, que o facto deste brinquedo 
poder ser aliado à avaliação da dor da criança, se torna uma mais valia para o produto. 
O facto de poder ser utilizado em terapias ocupacionais como instrumento de avaliação 
da motricidade fina em escalas de desenvolvimento, também foi referido como uma 
vantagem e um fator importante (Figuras 159 e 160).

Em relação aos testes de usabilidade realizados junto das crianças e dos seus 
responsáveis nos serviços de pediatria, participaram um total de 10 crianças, com 
idades entre os 2 e os 12 anos.

Com estes testes foi possível comprovar o que foi referido na revisão bibliográfica 
acerca da ideia de que as crianças não são todas iguais e que podem atingir as fases 
de desenvolvimento em diferentes alturas. Nas crianças que participaram, verificou-se 
que uma criança com 7 anos tinha a mesma dificuldade em encaixar as peças do que 
uma criança de 4 anos. Já outra criança com a mesma idade, conseguiu perceber de 
imediato como se associavam os encaixes. Este desenvolvimento depende muito dos 
estímulos a que as crianças são expostas. As crianças que não foram estimuladas a 
brincar com puzzles ou com jogos de construção, irão apresentar maiores dificuldades 
neste tipo de jogos. Também se comprovou o fundamento de que as crianças com 3 e 
4 anos de idade têm a tendência de abandonar ou trocar rapidamente de brincadeiras. 
Sendo verificado que as crianças a partir dos 5 anos de idade mostravam-se mais 
concentradas a descobrir o jogo e as suas funcionalidades, fazendo novas construções. 
Apesar das crianças de 7, 9 e 12 anos não pertencerem à faixa etária destinatária do 
brinquedo, verificou-se que este também teve uma grande aceitação por parte destas, 
podendo ser facilmente alargado a mais faixas etárias (Figura 161). 
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Figura 159 e 160.
Testes de usabilidade 
junto das equipas técnicas 
multidisciplinares dos 
serviços de pediatria, 
CMIN e IPO-Porto, 
respetivamente

Fonte: fotografias 
do autor

159. 160.
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Verificou-se ainda que as crianças com 3 e 4 anos de idade mostraram alguma dificuldade 
em fazer a associação dos encaixes das peças. Como a maioria dos brinquedos e jogos 
para essas idades é de associação de imagens, estas crianças tentaram fazer o mesmo 
nas peças do jogo. Contudo, também se verificou essa associação em alguns adultos.

Em relação às dimensões, verificou-se que se adequam a toda a faixa etária, contudo 
os encaixes mostraram-se ser pequenos, aumentando a dificuldade das peças. Por um 
lado, aumentar a dificuldade do jogo irá ajudar a estimular melhor o desenvolvimento 
da criança. Por outro lado, as crianças mais pequenas irão precisar da ajuda de um 
adulto para compreender os encaixes. Mas tal como foi referido na revisão bibliográfica, 
aumentar a dificuldade leva à frustração, que por sua vez leva a que a criança descubra 
como se faz determinada tarefa. 

Foi feita a experiência, recomendada pelos profissionais técnicos de saúde, de 
questionar qual seria a expressão facial mais feliz para as crianças e para os adultos. A 
faixa etária adulta respondeu que seria a do sorriso simples (Figura 162), pois a maioria 
referiu que a que representa o sorriso rasgado (Figura 163), parece uma simples boca 
fechada. No entanto colocou-se a mesma questão às crianças, à qual responderam 
que a expressão mais feliz seria a do sorriso rasgado (Figura 163). Concluiu-se assim 

Figura 161.
Montagem de fotografias 

dos testes realizados 
ao brinquedo junto das 

crianças

Fonte: fotografias 
do autor
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que a Era da tecnologia está mais uma vez presente nas faixas etárias mais jovens, que 
associam as diferentes expressões do boneco aos emojis encontrados nos Smartphones 
e nos desenhos animados (figura 164 e 165).

Foi também sugerido pelos pais, que o jogo tivesse um número mais alargado de peças 
para não limitar tanto as construções a serem desenvolvidas. Criar peças com outras 
formas geométricas também foi sugerido, pois constou-se que as crianças procuravam 
fazer, principalmente, construções de carrinhos.

As crianças exploraram de tal forma o brinquedo que lhe adicionaram uma funcionalidade 
nova ainda não descoberta. Utilizaram as peças das expressões faciais e as das texturas 
como carimbos, aliando o brinquedo à expressão plástica, observado nas Figuras 166 
e 167.

Numa tentativa de explorar este brinquedo fora do contexto do internamento procurou-
-se perceber como é que este poderia ser utilizado numa sessão de terapia da fala (Figura 
168) e numa sessão de avaliação emocional (Figura 169), feita por uma psicóloga.

Na sessão da terapia da fala, o brinquedo foi utilizado como uma recompensa para 
a criança, pelo bom desempenho durante a sessão. Por cada palavra que a criança 
pronunciasse corretamente, recebia uma peça do brinquedo até o completar e o poder 
construir. Desta forma, o brinquedo transformou a sessão de terapia num desafio, 
aumentando o desejo da criança em dar o seu melhor (Figura 168). 

Figura 162 e 163.
Expressões faciais 
desenvolvidas, Sorriso 
simples e Sorriso rasgado, 
respetivamente. Fonte: 
do autor

Figura 164 e 165.
Emojis existentes no 
quotidiano das crianças. 
Fonte in: https://www.
pinterest.pt/
pin/456904324684
111004/?lp=true162. 163. 165.

164.

Figura 166.
Testes do brinquedo 
como carimbos aliado à 
expressão plástica

Figura 167.
Resultados desses testes 
realizados pelas crianças

Fonte: fotografias 
do autor

166. 167.
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Na sessão de avaliação emocional da criança, através das expressões faciais presentes 
no brinquedo, foi possível trabalhar as emoções da criança em diversas situações. 
Verificou-se que, enquanto a criança brincava, respondia facilmente às questões 
colocadas pela psicóloga, atribuindo uma expressão facial a cada resposta (Figura 169). 

Foi referido por estas profissionais de saúde que, existe uma escassa oferta no que 
diz respeito a brinquedos e jogos de atividades para aliar às terapias da fala, sendo 
necessária uma preparação prévia a cada sessão para adaptar as atividades a cada 
terapia e a cada criança. Com este brinquedo, mencionaram que seriam capazes de o 
utilizar em várias sessões com a mesma criança e sempre com atividades diferentes. 
Podia ser possível trabalhar noções espacias, temporais, lateralidades, esquema 
corporal, a narrativa, entre outros, com o mesmo jogo. Deixam ainda como sugestão, 
a possibilidade de desenvolver kits com palavras para designar um som; como por 
exemplo o som SS ou CH e assim alargar o leque de possibilidades do brinquedo.

Figura 168.
Sessão de terapia da fala 

com uma criança de 4 
anos

Fonte: fotografia
do autor

Figura 169.
Sessão de avaliação 
emocional com uma 

criança de 9 anos

Fonte: fotografia 
do autor
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Resultados dos inquéritos de satisfação do produto

Em relação ao inquérito de satisfação do produto, foram recolhidas 30 amostras, 
fazendo parte desta, os técnicos profissionais de saúde e os pais das crianças. O 
inquérito continha 18 questões, sendo que algumas foram direcionadas apenas aos 
pais, para compreender a satisfação das crianças (ver Apêndice B deste documento).

Colocou-se no questionário quatro questões-chave como forma de validação do 
brinquedo desenvolvido:
• Considera que o brinquedo criado é pertinente para este serviço?
• Considera útil adquirir este brinquedo para o serviço de pediatria?
• Recomendaria este brinquedo a outros Centros Hospitalares?
• Qual é o seu grau de satisfação geral com o brinquedo?

As respostas foram bastante positivas, sendo que na primeira questão a maioria 
respondeu que sim, era pertinente, havendo apenas uma resposta negativa; na segunda 
questão 80% dos inquiridos respondeu que considera útil adquirir o brinquedo e 20% 
respondeu provavelmente sim (Gráfico 19); e na terceira questão, cerca de 73% dos 
inquiridos respondeu que recomendaria o brinquedo a outros centros hospitalares 
(Gráfico 20). 

Quanto ao grau de satisfação do produto, como era uma questão do tipo escala de 
Lickert, fez-se  soma das respostas dos valores mais positivos, ou seja do 5 e do 4. 
Chegou-se à conclusão que 86% dos inquiridos estão satisfeitos com o brinquedo 
proposto (Gráfico 21).
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Gráfico 19.
Perceção dos inquiridos 
se seria útil adquirir o 
brinquedo 

Gráfico 20.
Perceção dos inquiridos 
se recomendariam o brin-
quedo a outros centros 
hospitalares

Fonte: do autor
Gráfico 19. Gráfico 20.
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Em relação às utilidades do brinquedo, foram colocadas as seguintes questões:
• Este brinquedo consegue adaptar-se à faixa etária dos 2 aos 5 anos?
• Considera as dimensões do brinquedo adequadas à faixa etária proposta?
• Considera que este brinquedo consegue estimular o desenvolvimento da criança?
• Na sua opinião, este brinquedo consegue servir como auxílio à equipa multidisciplinar?
• Em comparação com outras alternativas, que utiliza para estimular a criança, este 
brinquedo é... .

Para a primeira questão as respostas variaram entre sim e consegue adaptar-se a mais 
idades, sendo que o mesmo inquirido poderia escolher mais do que uma opção (Gráfico 
22). 
Para as dimensões do brinquedo, cerca de 16% da amostra respondeu que não, pois 
considera que deveria de ter dimensões maiores. Em relação a ser um brinquedo que 
estimule o desenvolvimento da criança e ser um auxílio à equipa técnica multidisciplinar, 
80% dos inquiridos respondeu que sim, estimula desenvolvimento e cerca de 76% 
respondeu que pode ser um bom auxílio aos profissionais. Já à questão da comparação 
do brinquedo a outras alternativas já existentes, 60% dos inquiridos respondeu que este 
brinquedo seria melhor, 30% respondeu que seria igual e 10% não respondeu. 
Ao que os inquiridos consideram que deva ser melhorado ou acrescentado no 
brinquedo desenvolvido, a maioria respondeu que o brinquedo deveria conter uma 
maior diversidade de cor, modelos e dimensões diferentes (Gráfico 23).
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Perceção dos inquiridos 

sobre a adaptação do 
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proposta. Fonte: do autor
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Em relação às questões relacionadas com as reações das crianças ao brinquedo 
apresentado (Figura 170-172), a subamostra dos pais, foi questionado:
• Qual a reação da criança ao brinquedo;
• Qual o seu grau de satisfação;
• De que é que mais gostou no brinquedo. 

Todas as crianças que testaram o brinquedo mostraram-se entusiasmadas, referiram 
os pais à primeira questão (Figura 170-172). Quanto ao grau de satisfação, 92% das 
crianças mostraram-se satisfeitas, somando os valores da variável 4 e 5. Em relação 
ao que mais gostaram, os seus responsáveis apontaram ser as formas e a diversidade 
de brincadeiras. 
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Caraterísticas que o 
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Figura 170.
Reação da criança em 
relação ao exame médico 
quando estava a brincar 
com o Boneco Cubo

Figura 171.
Criança a fazer uma 
construção 

Figura 172.
Reação da criança ao 
verificar que conseguiu 
montar o boneco da 
imagem

Fonte: fotografias 
do autor
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3.5 Síntese do capítulo

No capítulo em leitura foram abordados os passos a seguir quando o objetivo é utilizar 
o design centrado no ser humano e para o ser humano:
• Investigação no terreno, onde o público-alvo é o principal foco de toda a investigação, 
fazendo parte de todo o processo de desenvolvimento do produto;
• Recolha de informações preciosas no contexto de investigação;
• Desenvolvimento projetual;
• Execução final;
• Testes e validações, onde mais uma vez o público-alvo é o foco.

Toda a investigação no terreno contribuiu, significativamente, para obter melhores 
resultados, pois ao recolher os dados na primeira pessoa é possível adquirir 
conhecimentos e percepções reais que de outa forma teria sido difícil conseguir. Os 
dados colhidos no terreno evidenciam-se pela sua riqueza e adpatção ao contexto e 
tempo real; pois são os atores da realidade estudada que produzem esses próprios 
dados. 

Concluiu-se que as estratégias utilizadas, pelos serviços de pediatria estudados, 
para diminuir o impacto do internamento hospitalar nas crianças, passam todas pelo 
brincar. Ambos os serviços dispõem de salas de atividades, com uma vasta gama de 
brinquedos, onde é desejado que as crianças se abstenham do seu quotidiano moldado 
pelo ambiente hospitalar. Contudo, sublinha-se que estes espaços não estão dotados 
de brinquedos devidamente adaptados ao contexto hospitalar, como seria desejado. 

Estes mesmos serviços de pediatria,de forma a romper com as rotinas quotidianas das 
crianças hospitalizadas, prima por parcerias que estabelece com outras entidades, com 
as quais desenvolve algumas atividades. Um exemplo notório são os doutores palhaço, 
da Operação Nariz Vermelho, um elemento integrador das crianças no internamento. 
Com as brincadeiras destes doutores, as crianças começam a compreender que nem 
tudo o que está no internamento é mau. Estes elementos ajudam a que a criança 
consiga digerir melhor o seu internamento, ajudando-a a tranquilizar e a abstrair-se do 
ambiente hospitalar.

À semelhança da Operação Nariz Vermelho, os participantes da investigação indicam 
a necessidade sentida de criar outros elementos integradores das crianças nos 
internamentos hospitalares, quer através de atividades, quer através de pessoas, quer 
através dos próprios Brinquedos. Com base nos resultados obtidos na investigação no 
terreno e dando resposta à necessidade sentida pelos seus intrevenientes, o obejtivo 
do capitulo em leitura, é proceder à criação de um elemento integrador, que facilite a 
adaptação da criança a um contexto que não é o seu por natureza. 

O Boneco Cubo, produto final resultante de toda a investigação, aspira-se a elemento de 
integração de crianças em centros hospitalares. Pretende, mais do que um brinquedo de 
entretenimento, ser um fio condutor da experiência hospitalar da criança, acolhendo-a 
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no internamento e acompanhando-a ao longo de todo o processo hospitalar; podendo 
posteriormente acompanhar a criança para a sua habitação. Sendo, desta forma, 
uma presença positiva e constante, espera-se que amenize o impacto negativo dos 
internamentos hospitalares, nomeadamente a solidão, saudade dos familiares e 
amigos e do contexto de pertença. O Boneco Cubo que se apresenta com um design 
próprio, pensado para criar empatia com a criança, poderá ser visto como um amigo 
e companheiro, combatendo desta forma alguns dos sentimentos negativos citados, 
associados ao internamento hospitalar infantil.

Sabendo que em alguns quadros clínicos é necessário, após alta hospitalar, que a 
criança continue a efetuar deslocações ao hospital, é desejado que o Boneco Cubo 
continue a ser o amigo que acompanha a criança em todo este processo. Para além 
disso o Boneco Cubo, dispõe de um design e de uma versatilidade que lhe permite 
ser utilizado pelos técnicos multidisciplinares do contexto hospitalar para a realização 
de avaliações de desenvolvimento, bem como de apoio a terapias e comunicação não 
verbal.

Capítulo III | Estudo de caso
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IV. Considerações finais
Neste quarto capítulo será apresentada uma síntese de toda a investigação efetuada 
neste estudo, de modo a compreender todo o trabalho realizado. Será também 
apresentada a satisfação dos objetivos, bem como as contribuições principais deste 
estudo. Por último, serão apresentadas as direções para o trabalho futuro, quer a nível 
de melhoramentos do produto, que a nível de fases seguintes deste projeto.

4.1. Conclusões

O internamento hospitalar pediátrico pode causar um impacto negativo no 
desenvolvimento das crianças, principalmente em fases de desenvolvimento precoces. 
Contudo, este impacto negativo pode ser amenizado se forem utilizadas estratégias 
para abstrair as crianças do contexto hospitalar. Estratégias essas que podem ser 
associadas à decoração do centro hospitalar ou então, como se fala de crianças, 
ser associadas ao que as crianças mais gostam de fazer - brincar. Está igualmente 
comprovado que incentivar a criança a brincar durante a sua hospitalização pode 
influenciar positivamente o processo da sua recuperação e consequentemente a 
continuidade do seu desenvolvimento. 

Durante toda a investigação compreendeu-se que o tema do internamento hospitalar 
pediátrico tem vindo a ser muito estudado ao longo dos anos, principalmente no que 
diz respeito a incluir as atividades lúdico-pedagógicas nos serviços de pediatria. 
Contudo, também se verificou que não existem muitas soluções de brinquedos e 
jogos específicos para o contexto hospitalar. Existem sim brinquedos que podem ser 
adaptados a este contexto, mas como podem ser utilizados em qualquer contexto e no 
dia-a-dia das crianças, não se adaptam totalmente ao internamento, principalmente no 
que diz respeito às normas de higienização. A maioria dos brinquedos utilizados nas 
salas de atividades dos serviços de pediatria do contexto de investigação são difíceis 
de higienizar a cada utilização, pois não foram pensados de forma a cumprir essas 
normas. 

Notou-se que há uma falha de mercado no que diz respeito a brinquedos concebidos 
para o contexto hospitalar, quer para serem utilizados nos internamentos, quer para 
serem utilizados em sessões de terapias. Neste sentido e enquanto designer, esta falha 
de mercado foi vista como uma oportunidade de utilizar os conhecimentos adquiridos 
sobre a conceção de novos produtos, na criação de um novo brinquedo que possa 
adaptar-se completamente ao contexto hospitalar. 

Assim, o principal foco foi estudar o contexto, compreendendo quais as caraterísticas 
que este brinquedo deveria de cumprir para se adaptar o melhor possível ao contexto 
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hospitalar. Toda a investigação no terreno, observando, questionando, ouvindo conversas, 
e toda a interação com o público-alvo e com as equipas técnicas multidisciplinares 
contribuíram para uma recolha de dados bastante vasta, originando assim melhores 
resultados. Esta interação com o contexto é crucial quando se opta por fazer produtos 
para melhorar, de alguma forma, a condição de vida de certos indivíduos. Verificou-se 
que apenas com a revisão bibliográfica não teria sido possível chegar aos resultados 
obtidos, pois a maioria das informações foram recolhidas na investigação do terreno.

No final de toda a investigação nasceu o Boneco Cubo. Um brinquedo e jogo de construção 
que pretende ser um amigo para as crianças em internamento hospitalar, ajudando-as 
a abstraírem-se de todo o contexto e procedimentos hospitalares ao mesmo tempo que 
continuam o desenvolvimento das suas habilidades. Pretende também ser um elemento 
integrador da criança no internamento, ajudando-a a superar desafios e a enfrentar os 
seus medos. Para além disto, também permite a comunicação não verbal das crianças 
com os técnicos profissionais de saúde, pois o boneco tem a particularidade de dar a 
possibilidade de personalizar a sua expressão facial de feliz a muito triste; caraterística 
que permite à criança transpor os seus sentimentos e as suas emoções no seu próprio 
brinquedo. 

Concluindo, este estudo contribuiu para se estar consciente de que o design pode 
servir como ferramenta nas mais diversas áreas e que não se limita apenas às áreas 
de seu conhecimento. Comprovou-se que estudar o tema sob a forma de investigação 
no terreno ajudou a compreender de maneira mais clarificada todo o contexto e 
desenvolver uma solução mais adequada a todas as necessidades. Este estudo também 
contribuiu para que haja uma reflexão por parte dos designers e que se inicie um maior 
desenvolvimento de brinquedos aliados à área da saúde, quer para terapias, quer para 
qualquer contexto hospitalar.

«Estás feliz porquê? 
Estou feliz porque estou a brincar!»
(nota de terreno do dia 5 de setembro de 2017, 
na sessão de avaliação emocional da criança)

4.2 Trabalho Futuro

Finalizada esta primeira fase de investigação e desenvolvimento projetual, pretende-se, 
futuramente, dar início à fase de implementação. Para tal, e como a solução ainda tem 
aspetos a serem melhorados, apresentam-se algumas direções de trabalho futuro para 
o presente estudo.
Primeiro de tudo, é necessário submeter o brinquedo a mais alguns testes, nomeadamente 
testá-lo no material final, para verificar como se comporta o jogo de construção e testá-
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-lo como elemento integrador no internamento, acompanhando algumas crianças piloto
em todo o processo da hospitalização.

Em segundo, proceder a melhoramentos da solução final que foram sugeridos nos 
testes e validações do produto:
• estudar as dimensões dos encaixes, aumentando-as para se adaptar melhor à faixa
etária dos 2-5 anos;
• explorar a diversidade de cor no mesmo kit;
• alargar a faixa etária das crianças a que o brinquedo está destinado.
• criação de peças com outras formas geométricas para complementar o jogo;
• estudar a possibilidade de aumentar o número de peças por kit, para não limitar tanto
o número de construções;
• desenvolver as peças das texturas/relevos com a ajuda de terapeutas, de forma a
proporcionarem um melhor desenvolvimento das sensações e da motricidade fina da
criança.

Em terceiro, entrar na fase de divulgação e implementação da solução final. Nesta 
fase pretende-se que o brinquedo ganhe posição no mercado e que comece a ser 
comercializado e implementado nos serviços de pediatria. Para isso, seguem-se as 
seguintes orientações:
• divulgação do estudo e do brinquedo no CMIN SUMMIT’17 sob a forma de poster. O 
abstract foi submetido e aguarda a confirmação;
• divulgação nas conferências MDA2018 - 2nd International Conference on Materials 
Design and Aplications. Abstract a aguardar confirmação de aceitação;
• desenhar o plano de negócio e o plano de marketing;
• fazer o estudo do plano financeiro e avaliar o investimento necessário para produzir 
os kits iniciais;
• estabelecer parcerias com os serviços de pediatria do contexto de investigação;
• estabelecer parcerias com outros serviços de pediatria em Portugal e alargar a 
divulgação do brinquedo.
• procurar patrocínios para suportar os custos de fabrico dos kits e implementar nos 
serviços de pediatria;
• estudar a possibilidade de criar peças maiores, criando a família do boneco;
• estudar a possibilidade de ser adaptado a outros contextos, como clínicas de terapia 
da fala, psicologia, entre outras;
• criação de novos kits consoante estes novos contextos. 

Por último, seria interessante estudar a possibilidade de criar novos kits adaptados às 
terapias da fala e preencher uma falha de mercado em relação a brinquedos para esse 
fim, também seria uma boa oportunidade de negócio.
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QUESTIONÁRIO:  

O Brinquedo como fator de integração das 

crianças em internamento hospitalar 
No âmbito da investigação para a dissertação do Mestrado em Design Industrial e de Produto 

da Faculdade de Belas Artes e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, pretende-

-se desenvolver um brinquedo para crianças hospitalizadas, com base nas suas necessidades e 

problemas e que potencie a interação social entre elas, familiares e técnicos hospitalares.  

Este brinquedo terá como objetivos:  

          *Minimizar o impacto do internamento hospitalar de médio a longo prazo;  

          *Promover momentos de diversão e abstração do ambiente e contexto hospitalar; 

          *Estimular o desenvolvimento de laços entre crianças, técnicos e familiares;  

          *Combater a monotonia adjacente a internamentos de longa duração. 

Desta forma, pretende-se intervir nos serviços de pediatria, realizando um inquérito, sob a 

forma de questionário, aos pais, familiares, amigos e equipas multidisciplinares dos serviços de 

pediatria, de modo a reunir informações sobre os comportamentos das crianças em 

internamento hospitalar, as suas necessidades, interesses e preferências e criar um brinquedo 

com base nessas informações. 

É importante referir que a participação neste estudo é de caráter voluntário e que não existem 

quaisquer consequências nem prejuízos para o participante, podendo este abandonar o estudo 

a qualquer momento. Será também garantida a privacidade, confidencialidade e a proteção dos 

dados pessoais, à qual serão exclusivamente usados para a presente investigação. 

Assim, e desde já agradecendo a colaboração, convido a responder a estas questões, que 

demorará cerca de 10 a 15 minutos. 

Nota: todas as perguntas com o símbolo * são de resposta obrigatória. 

❏ Aceito as condições e pretendo dar o meu contributo para a investigação.  
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SECÇÃO GERAL: 

Esta secção é destinada a todos os participantes, desde pais, familiares e amigos, às equipas 

multidisciplinares dos serviços de pediatria. 

1. Após as informações cedidas sobre a descrição do projeto, como avalia a pertinência da

criação de um brinquedo para crianças em internamento hospitalar? *

❏ Muito útil

❏ Útil

❏ Indiferente

❏ Inútil

2. Na sua opinião, assinale quais os comportamentos e reações mais frequentes das crianças em

internamento hospitalar. *

❏ Medo de estranhos

❏ Medo do ambiente e dos procedimentos

❏ Medo da doença

❏ Ansiedade de separação

❏ Agressividade

❏ Desconfiança

❏ Apatia

❏ Tristeza

❏ Alegria

❏ Curiosidade

❏ Passividade

❏ Choro

❏ De poucas falas

❏ Falador

❏ Outro: _________________

3. Na sua opinião, assinale quais as necessidades que as crianças mais carecem quando são

sujeitas ao internamento hospitalar. *

❏ Atividades lúdicas

❏ Qualidade no descanso

❏ Companhia

❏ Segurança

❏ Continuidade na aprendizagem

❏ Maior quantidade de visitas

❏ Outro: _________________

4. Em relação aos brinquedos para crianças em internamento hospitalar, conhece algum

brinquedo específico para este contexto? *

❏ Sim

❏ Não

4.1. Caso tenha respondido que sim, indique qual ou quais os que conhece.
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5. Assinale a(s) opção(s) que se adequa à sua situação neste Centro Hospitalar: * 

❏ Profissional de saúde. Qual? ______________________ 

❏ Profissional de educação. Qual? ___________________ 

❏ Administrativo 

❏ Pai ou Mãe 

❏ Familiar 

❏ Amigo 

❏ Outro: _________________ 

 

 

SECÇÃO DESTINADA AOS PAIS, FAMILIARES E AMIGOS: 

Esta secção destina-se aos pais, familiares e amigos das crianças hospitalizadas. Caso a sua 

resposta não foi nenhuma destas opções, por favor avance para a questão 11 para continuar na 

secção geral deste questionário. 

 

6. A criança insere-se na faixa etária dos: * 

❏ 2 a 5 anos 

❏ 5 a 9 anos 

❏ 10 anos ou mais 

 

7. A criança é: * 

❏ Menino 

❏ Menina 

 

8. Qual o tempo de internamento? * 

❏ Menos de uma semana 

❏ Entre 1 a 2 semanas 

❏ Mais de 3 semanas 

❏ Tratamento em ambulatório 

 

9. A criança trouxe algum brinquedo para a acompanhar na fase de internamento? * 

❏ Sim 

❏ Não 

 

9.1. Caso tenha trazido, qual o(s) brinquedo(s) que trouxe?  

 

 

 9.2. Assinale a(s) opção(s) que se aplica em relação à utilização dos brinquedos, no caso da 

criança os ter trazido de casa. 

❏ Brincar sozinho(a) 

❏ Brincar com outras crianças 

❏ Companhia para dormir 

❏ Ajudar a enfrentar o medo 

❏ Outro: _________________ 
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10. É frequente brincar com a sua criança quando esta não pode sair da enfermaria? (assinale o 

que mais se aplica) * 

 

 0 1 2 3 4 5  

Nunca brinco O O O O O O Brinco sempre 

 

 

SECÇÃO GERAL: 

Esta secção é destinada a todos os participantes, desde pais, familiares e amigos, às equipas 

multidisciplinares dos serviços de pediatria. 

11. Assinale em cada linha e numa escala de 0 a 5, exprimindo a sua opinião sobre quais os 

brinquedos, jogos ou atividades, que mais são utilizados para ajudar a(s) criança(s) a passar o 

tempo nas enfermarias. * 

 0 
não 

utilizados 
1 2 3 4 

5 
muito 

utilizados 

Puzzles O O O O O O 

Legos O O O O O O 

Jogos de tabuleiro O O O O O O 

Trabalhos manuais O O O O O O 

Bonecos(as) O O O O O O 

Carrinhos O O O O O O 

Ler histórias O O O O O O 

Videojogos O O O O O O 

Outro: 
Qual?______________ 

O O O O O O 

 

12. Assinale a(s) opção(s) sobre o que é mais aconselhável as crianças brincarem umas com as 

outras, quando têm de permanecer na enfermaria. * 

❏ Jogos (puzzles, jogos de memória, jogos de associação, etc.) 

❏ Bonecos(as) e carrinhos 

❏ Jogos de cartas 

❏ Livros 

❏ Jogos de tabuleiro 

❏ Jogos de construção (legos, blocos, encaixes, etc.) 

❏ Trabalhos manuais 

❏ Instrumentos musicais 

❏ Outro: _________________ 
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13. Com que frequência assiste à partilha de brinquedos e brincadeiras entre crianças na mesma 

enfermaria? * 

 0 1 2 3 4 5  

Nada 
frequente 

O O O O O O 
Muito 

frequente 

 

14. "As crianças sujeitas ao internamento ficam privadas do mundo exterior, deixando para 

trás as suas rotinas e hábitos diários." Numa escala de 0 a 5 e neste sentido, considera que as 

crianças sentem mais falta de: * 

 0 
Não sente falta 

1 2 3 4 
5 

Sente muita falta 

Brinquedos O O O O O O 

Animais O O O O O O 

Familiares O O O O O O 

Amigos O O O O O O 

Escola O O O O O O 

Espaço próprio O O O O O O 

Passear no exterior O O O O O O 

Atividades 
extracurriculares 

O O O O O O 

Outro: 
Qual?_______________ 

O O O O O O 

 

15. Na sua opinião, assinale numa escala de 0 a 5 e em cada linha, as características que considera 

mais relevantes num brinquedo para o internamento hospitalar. * 

 
0 

Dispensável 
1 2 3 4 

5 
Muito 

importante 

Materiais O O O O O O 

Cores O O O O O O 

Formas O O O O O O 

Texturas O O O O O O 

Sons O O O O O O 

Educativo  O O O O O O 

Personalizável O O O O O O 

Divertido O O O O O O 

Construções O O O O O O 

Outro O O O O O O 
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15.1. Caso considere outras caraterísticas relevantes e que não estejam na lista anterior, 

por favor indique no espaço abaixo. 

 

 

16. Refletindo sobre o tema do internamento hospitalar pediátrico e em todas as questões às 

quais respondeu, prevê que este brinquedo seja: * 

❏ Muito útil 

❏ Útil 

❏ Indiferente 

❏ Inútil 

 

17. O que espera que este brinquedo potencie? * 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

18. Para o contexto hospitalar, o que considera mais relevante incluir neste brinquedo? * 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Agradecimentos 

Desde já agradeço a sua colaboração neste estudo e relembro que a sua participação será uma 

mais valia para a investigação e para a criação deste brinquedo. 

 

 

Teresa Freitas 
Mestrado em Design Industrial e de Produto 

Faculdade de Belas Artes e Faculdade de Engenharia 

Universidade do Porto 

 

 

 



| 127

Questionário aplicado no contexto de 
investigação de satisfação do produto

Apêndice B



 1 de 4 
 

 

 

 

 

 

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO:  

O Brinquedo como fator de integração de 

crianças em internamento hospitalar 
Para a construção de uma dissertação que visa a obtenção do grau de Mestre em Design Industrial e de 

Produto, pelas Faculdades de Belas Artes e Engenharia da Universidade do Porto; procura-se conhecer as 

perceções das crianças em internamento hospitalar, dos seus familiares e equipa multidisciplinar, acerca 

do brinquedo resultante da recolha de dados previamente realizada. Para potenciais alterações e 

eventuais melhoramentos, pretende-se efetuar uma avaliação ao produto, através deste questionário, 

pelo olhar dos seus destinatários. A participação neste estudo é de carácter voluntário e não existem 

quaisquer consequências nem prejuízos para o participante. Os dados serão exclusivamente usados para 

esta investigação.  

Nota: todas as perguntas com o símbolo * são de resposta obrigatória. 
 

1. Considera que o brinquedo criado é pertinente para este serviço? * 

❏ Sim 

❏ Não 

2. “O brinquedo tem como objetivos: 1º minimizar o impacto do internamento hospitalar de médio a longo 

prazo; 2º promover momentos de diversão e abstração do ambiente e contexto hospitalar; 3º estimular o 

desenvolvimento de laços entre crianças, técnicos e familiares; 4º combater a monotonia adjacente a 

internamentos de longa duração.”  

Na sua opinião, o brinquedo apresentado cumpre os objetivos que foram descritos? * 

❏ Sim 

❏ Não 

❏ Alguns. Qual(s) não cumpre? 

❏ 1 

❏ 2 

❏ 3 

❏ 4  

3. Na sua opinião, o brinquedo vai de encontro às necessidades das crianças em internamento? * 

❏ Sim 

❏ Provavelmente sim 

❏ Provavelmente não 

❏ Não 
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4. Na sua opinião, este brinquedo consegue adaptar-se à faixa etária dos 2 aos 5 anos? * 

❏ Sim 

❏ Provavelmente sim 

❏ Provavelmente não 

❏ Não 

❏ Consegue adaptar-se a mais idades 

 

5. Considera as dimensões do brinquedo adequadas à faixa etária proposta? 

❏ Sim 

❏ Não. Porquê? ______________________________________________________________ 

 

6. Considera que este brinquedo consegue estimular o desenvolvimento da criança? * 

❏ Sim 

❏ Provavelmente sim 

❏ Provavelmente não 

❏ Não 

 

7. Na sua opinião, este brinquedo consegue servir como auxílio à equipa multidisciplinar? * 

❏ Sim 

❏ Provavelmente sim 

❏ Provavelmente não 

❏ Não 

 

8. Em comparação com outras alternativas, que utiliza para estimular a criança, este brinquedo é: * 

❏ Melhor 

❏ Igual 

❏ Pior 

 

9. Qual a idade da sua criança? * 

❏ 2  

❏ 3 

❏ 4 

❏ 5 

❏ +5  

 

10. Ao testar o brinquedo, a criança mostrou-se: * 

❏ Entusiasmada 

❏ Indiferente 

❏ Dececionada 

❏ Outro(s):  ____________________________________________________ 

 

11. Ao testar o brinquedo, a criança gostou mais de: * 

❏ Cores 

❏ Formas 

❏ Interação 

❏ Texturas 

❏ Diversidade de brincadeiras 

❏ Conforto 

❏ Outro(s): _____________________________________________________ 
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12. Qual é o seu grau de satisfação geral com o brinquedo? * 

 

 0 1 2 3 4 5  

Completamente 
insatisfeito 

O O O O O O 
Extremamente 

satisfeito 

 

13. Qual o grau de satisfação da sua criança em relação a este brinquedo? * 

 

 0 1 2 3 4 5  

Completamente 
insatisfeita 

O O O O O O 
Extremamente 

satisfeita 

 

14. Qual é o seu grau de satisfação em relação às características deste brinquedo: * 

 

 
0 

Nada 
satisfeito 

1 2 3 4 
5 

Muito 
satisfeito 

Materiais O O O O O O 

Cores O O O O O O 

Formas O O O O O O 

Texturas O O O O O O 

Diversão O O O O O O 

Personalização O O O O O O 

Construção O O O O O O 

Higienização O O O O O O 

Pedagógico O O O O O O 

Terapêutico O O O O O O 

Integração O O O O O O 

Outro 
Qual:_______________ 

O O O O O O 

 

15. Considera útil adquirir este brinquedo para o serviço de pediatria? * 

❏ Sim 

❏ Provavelmente sim 

❏ Provavelmente não 

❏ Não 

 

16. Recomendaria este brinquedo a outros Centros Hospitalares? * 

❏ Recomendaria 

❏ Muito provável 

❏ Pouco provável 

❏ Não recomendaria 
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17. Na sua opinião, o brinquedo deveria conter: 

❏ Maior diversidade de cor 

❏ Menor diversidade de cor 

❏ Modelos diferentes 

❏ Materiais diferentes 

❏ Dimensões diferentes 

❏ Formas diferentes 

❏ Outras funcionalidades 

❏ Mantinha como está 

❏ Outros: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

18. Tem alguma sugestão que gostaria de fazer sobre o brinquedo, que não tenha sido referido neste 

questionário? Se sim, por favor, indique no espaço abaixo: * 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Agradecimentos 

Desde já agradeço a sua colaboração neste estudo e relembro que a sua participação será uma mais 

valia para a investigação e para a criação deste brinquedo. 

 

Teresa Freitas 
Mestrado em Design Industrial e de Produto 

Faculdade de Belas Artes e Faculdade de Engenharia 

Universidade do Porto 
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INFORMAÇA O AO PARTICIPANTE 
 

CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA PARTICIPAÇÃO EM 
ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO  

(de acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo) 
 

 
 
Título do estudo: O Brinquedo como fator de integração de crianças em internamento 

pediátrico.  

Investigador responsável: Teresa Marina Vale de Freitas  

Contacto pessoal: teresa.m.v.freitas@gmail.com  

Instituição pertencente: Faculdade de Belas Artes e Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto 

Orientador(a): Professora Doutora Bárbara Rangel 

Unidade de Saúde a intervir: Centro Hospitalar do Porto - Serviço de Pediatria 

 

Enquadramento: no âmbito da investigação para a dissertação do Mestrado em Design 

Industrial e de Produto, da Faculdade de Belas Artes e da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, pretende-se intervir no Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do 

Porto, no sentido de criar um brinquedo, em forma de KIT, para crianças em internamento 

hospitalar, com idades compreendidas entre os 2 e os 5 anos. Este brinquedo terá como objetivos 

principais minimizar o impacto do internamento hospitalar na infância e potenciar a interação 

social entre crianças, familiares e técnicos hospitalares. 

Desta forma, e através de um questionário destinado aos pais, familiares, amigos, profissionais 

de saúde e serviços administrativos do Centro Hospitalar do Porto, pretende-se recolher 

informações sobre as crianças em internamento hospitalar, nomeadamente conhecer os seus 

comportamentos, necessidades, interesses e preferências, de modo a criar um brinquedo 

adequado aos mesmos. 

 

Finalidade do projeto de investigação: desenvolver um brinquedo para crianças 

hospitalizadas, com base nas suas necessidades e problemas, que potencie a interação social 

entre crianças, familiares e técnicos hospitalares. 

 

Objetivos do projeto de investigação: minimizar o impacto do internamento hospitalar de 

médio a longo prazo; promover momentos de diversão e abstração do ambiente e contexto 

hospitalar; estimular o desenvolvimento de laços entre crianças e entre técnicos e familiares; 

combater a monotonia adjacente a internamentos de longa duração. 
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Metodologia a utilizar: para esta investigação, inicialmente será feito um estudo de campo, 

através da observação direta, de modo a analisar os comportamentos das crianças no serviço de 

pediatria do Centro Hospitalar do Porto. 

De seguida irá ser aplicado um inquérito, sob a forma de questionário para preencher, destinado 

aos pais, familiares, profissionais de saúde e serviços administrativos, que terá como objetivos: 

perceber quais as necessidades das crianças internadas; do que é que elas mais sentem falta; os 

problemas existentes; que tipo de brinquedos mais utilizam; e quais as expectativas para o 

brinquedo desta investigação. Os inquéritos serão entregues, no serviço de pediatria, aos 

participantes e serão recolhidos após estes os terminarem. Os dados recolhidos servirão de 

ponto de partida para o desenvolvimento criativo do brinquedo. 

Após o brinquedo estar terminado, será necessário testá-lo junto das crianças e aplicar um 

inquérito de satisfação do produto, desta vez não só ao público do inquérito anterior, mas 

também às crianças. 

 

Condições e financiamento: todos os selecionados terão a liberdade de decidir se querem ou 

não participar na investigação, sabendo que têm cerca de dois dias para refletir sobre o pedido 

de participação. Esta participação é de caráter voluntário e não há quaisquer consequências nem 

prejuízos para o participante caso este não queira participar ou queira abandonar a sua 

participação no estudo. Não existem quaisquer despesas nem contrapartidas na participação 

desta investigação. 

 

Benefícios esperados: é esperado que este brinquedo ajude as crianças a abstraírem-se dos 

procedimentos hospitalares e do próprio ambiente hospitalar, bem como também é esperado 

que ajude na partilha e na socialização entre crianças e pais na mesma enfermaria. 

 

Riscos possíveis: não existem riscos possíveis para os participantes desta investigação. 

 

Confidencialidade e anonimato: será garantida a privacidade, confidencialidade e a proteção 

dos dados pessoais, de acordo com a legislação em vigor, sendo que os dados recolhidos serão 

exclusivamente usados para a presente investigação. A identificação dos participantes, bem 

como contactos e informações pessoais nunca serão tornados públicos, em vez disso serão 

utilizados nomes fictícios para a apresentação e análise dos dados. 

 

Conflito de interesses: esta investigação terá apenas um investigador e não se aceitam co 

investigadores para este estudo. Deste modo, não haverá conflito de interesses, nem para a 

investigação, nem para com os participantes. 
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Este estudo mereceu parecer favorável da Comissão de Ética para a Saúde do Centro Hospitalar 

do Porto, que tomou conhecimento e aprovou esta investigação a 3 de Maio de 2017.  

 

Desde já agradeço a participação nesta investigação, e relembro que a sua participação será uma 

mais valia para a criação deste brinquedo. Após ter lido com atenção a informação exposta, se 

não se sentir esclarecido, não hesite em solicitar esclarecimentos adicionais. Se concordar com a 

proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento.  

 

A investigadora: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento é composto por 3 páginas e feito em duplicado: uma via 

para o investigador e outra para o participante na investigação 

 

 

 

 

 





CONSENTIMENTO INFORMADO 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me 

foram fornecidas pela pessoa que acima rubrica. Foi-me garantida a possibilidade de, em 

qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta 

forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária 

forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de 

confidencialidade e anonimato que me são dadas pela investigadora. 

Nome: ____________________________________________________________________________________________________ 

Grau de parentesco ou tipo de representação: ____________________________________________________ 

Tempo de Internamento (caso se aplique): __________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________________ Data: _____ /_____ /2017 



Anexos
Capítulo VII



| 139

Normas de higienização dos centros 
hospitalares participantes

Anexo A



Manual CCIRA 
Norma 19A – Funcionamento e Limpeza da Salas de Brinquedos e de Apoio Pedagógico 

 Revisão nº3                                                     Pág. 1 de 8 
 

 

Comissão de Controlo de Infeção e 
Resistência aos Antimicrobianos (CCIRA) 

NORMA 
Nº 19A 

FUNCIONAMENTO E LIMPEZA DAS SALAS DE BRINQUEDOS E DE APOIO PEDAGÓGICO 

Revisão nº 3 
Revista por CCIRA em junho de 2016 

Aprovada por C.A.  
Em Junho de 2016 

 

Estas orientações integram o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências 

Antimicrobianas (PPCIRA), tendo como base o Despacho n.º 15423/2013, do Gabinete do 

Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Ministério da Saúde, Diário da República, 

2.ª série, n.º 229, de 26 de novembro de 2013 e de acordo com a Norma N.º 029/2012, 

atualizada a 31/10/2013 de Precauções Básicas do Controlo da Infeção (PBCI) 

 

1. OBJETIVOS 

Pretende-se com a aplicação da Norma reduzir a colonização e a infeção nosocomial.  

As recomendações para a prevenção da infeção nosocomial têm várias categorias de 

intervenção, sendo as mais importantes as seguintes: 

 

a) Educação dos profissionais de saúde; 

b) Alertar todos os profissionais para a importância de manter um ambiente limpo e 

seguro para todos: doente, visitas e profissionais; 

c) Uniformizar procedimentos; 

d) Prevenir a transmissão de microrganismos de doente a doente, a profissionais de saúde, 

e materiais; 

e) Instituir e divulgar a Norma. 

 

2 – PREVENÇÃO 

Pretende-se com a aplicação da norma: 

– Evitar a transmissão cruzada de microrganismos. 

– Reduzir o risco de transmissão cruzada de microrganismos. 

– Prevenir e controlar a Infeção Associada aos Cuidados de Saúde (IACS). 
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3 – DOMÍNIO DA APLICAÇÃO 

Serviço de Pediatria (Internamento e Ambulatório).  

 

4 – DESTINATÁRIOS 

Enfermeiros, Educadoras, Professoras, Assistentes Operacionais (AO) e Voluntários.  

 

5 – INTRODUÇÃO 

Conceitos: material contaminado, descontaminação, limpeza e princípios gerais de limpeza e 

desinfeção - Normas nºs 22 e 25 do Manual da CCI.  

 

6 – PRINCÍPIOS GERAIS 

– Nas áreas hospitalares utilizadas pelos doentes as superfícies como paredes, chão, 

mesas balcões, etc. devem ser limpas regularmente de modo a que se mantenham 

visivelmente limpas; 

– A limpeza hospitalar em áreas em que não há certeza quanto ao tipo de sujidade das 

superfícies e se há presença ou não de organismos multi-resistentes deverá ser feita 

com um detergente/desinfetante; 

– Não usar carpetes ou tapetes em ambiente hospitalar exceto os que possam ser sujeitos 

a lavagem diária; 

– As crianças até aos 3 anos não devem partilhar brinquedos; 

– Crianças até aos 3 anos devem usar apenas brinquedos laváveis, isentos de orifícios ; 

– Os brinquedos que as crianças levam à boca devem ser lavados e desinfetados de umas 

vezes para outras; 

– Os brinquedos partilhados podem servir como fômites (objeto inanimado ou substância 

capaz de absorver, reter e transportar organismos contagiantes ou infeciosos de um 

indivíduo a outro);  
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– As infeções por rotavírus são uma causa importante de gastroenterite vírica nas crianças 

pequenas e o seu principal modo de transmissão é a via fecal-oral podendo ocorrer 

mesmo com correta lavagem das mãos.  

 

7 – DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

Assim, existem orientações a respeitar:  

– Todos os brinquedos a utilizar pelas crianças deverão chegar ao Serviço novos; 

–  Após cada utilização deverão ser colocados para descontaminação, segundo as normas em 

vigor; 

– Todos os devem ser brinquedos laváveis; 

– Os brinquedos não devem estar expostos mas arrumados em armários fechados; 

– Tapetes laváveis e lavados diariamente; 

– Antes e após a utilização da sala, as crianças e acompanhantes deverão proceder à 

higienização das mãos; 

–  Evitar, dentro do possível, que as crianças levem os brinquedos à boca; 

– O material existente na sala deverá ser de utilização individualizada após a qual deverá ser 

descontaminado; 

– Todo o material depois de descontaminado, deve ficar devidamente embalado 

individualmente e colocado em caixa de plástico, dentro de um armário; 

–  Os contentores de material para descontaminar deverão ter tampa/estar fechados e não 

ficar ao alcance das crianças; 

– Os puzzles e outros jogos em madeira, assim como aqueles que retêm água, ou têm muitas 

rugosidades, deverão ser eliminados. 

 

7.1 - Após a utilização por cada criança 

 Os brinquedos laváveis, sem pêlo ou fibras têxteis e sem componentes elétricos deverão 

ser colocados em contentor próprio.  

Os livros laváveis e puzzles, assim como o material de apoio pedagógico deve ser 
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higienizado de acordo com o plano de higienização -Anexo I 

 

7.2 - Deverá ser evitado  

 A utilização de livros e puzzles não laváveis visto ser impossível a sua descontaminação. 

Sempre que a criança neutropénica o deseje, poderá usufruir de um livro ou puzzle novo ou 

esterilizado. 

 

7.3 - O saco plástico protetor do teclado dos computadores e comandos . 

Deve ser trocado entre a utilização por cada criança e depois desinfetado com álcool a 70º 

ou, se estiver sujo com matéria orgânica, utilizar a solução de desinfetante/detergente 

preconizado.  

 

7.4 - As crianças em Isolamento de Proteção  

a) A criança deverá receber um KIT (em caixa plástica) com o material que necessita, na 

menor quantidade possível; 

b) Todos os jogos e brinquedos deverão ser novos, ou encontrarem-se devidamente 

higienizados; 

c) Quando termina o isolamento de proteção os brinquedos deverão ser colocados no 

contentor de materiais a higienizar assim como a caixa KIT.  

 

7.5 - As crianças em Isolamento de Contenção  

a) As crianças deverão receber um KIT (caixa plástica) com o mínimo material possível e de 

preferência descartável, ou então que possa ser rejeitado (enviado para resíduos 

hospitalares Grupo III). 

b) Sempre que deixar de estar em isolamento de contacto, deverá trocar o KIT. 
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7.6 - Durante o internamento 

Cada criança poderá guardar junto de si, algum deste material durante o internamento, 

colocando-o no contentor próprio quando o quiser devolver. Se tiver alta durante o período 

em que a sala está fechada, deve deixar o material lúdico/pedagógico que tiver consigo, na 

unidade, sendo este colocado no contentor que vai para a descontaminação pela AO que 

limpa a unidade após a alta. 

 

7.7 - Os brinquedos descontaminados ou esterilizados  

Devem ser guardados em armário fechado e limpo até à sua próxima utilização. 

 

8 - MATERIAL/EQUIPAMENTO   

- Recipiente com uma mistura de: 2l de água morna+ 2 pastilhas Presept  de 2,5 gr + 

4 ml de detergente, para limpeza de superfícies; 

- Recipiente com uma mistura 10 l de água + 1 pastilha de Presept de 2,5 gr para 

desinfeção de material plástico; 

-  Álcool a 70º; 

- Toalhetes de papel; 

- Pano de cor azul; 

- Sacos transparentes para o contentor próprio para os brinquedos; 

- Avental plástico; 

- Luvas de ménage. 
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8.1 - Procedimento diário 

AÇÕES JUSTIFICAÇÃO 

1º Remover o contentor dos brinquedos 
utilizados nesse dia e proceder à higienização 

8Manter ambiente seguro 

2º Limpar mesas, cadeiras, grandes superfícies 
(como: exterior da casinha das bonecas, exterior 
das estantes, caixa do computador, e monitor, 
etc.), beiras das janelas, triciclos, e manípulos 
das portas, de modo a que se mantenham 
visivelmente limpas. 
 

8Diminuição significativa do risco de infeção cruzada e 
consequentemente a infeção nosocomial 

8Usar um detergente/desinfetante adequado à limpeza 
hospitalar em áreas em que não há certeza quanto ao 
tipo de sujidade das superfícies, diminui o risco de 
infeção hospitalar. A utilização apenas de detergente 
reduz 80% dos microrganismos. 
A utilização da mistura detergente/desinfetante assegura 
uma maior eliminação dos microrganismos. 
 

3º Repor stock  8A acessibilidade dos materiais e desinfetantes favorece 
a sua utilização. 
 

4º Descontaminar os brinquedos que podem ser 
tratados no Serviço: 
- Solução de detergente/desinfetante (de 

acordo com a tipologia dos brinquedos) na 
concentração descrita, e emergir durante 1 
Hora 

- Deixar secar  
- Colocar em sacos plásticos novos e fechá-los 

de seguida. 

- Os brinquedos descontaminados, depois de 
fechados nos sacos deverão ser colocados 
num contentor próprio, na sala de 
brinquedos ou em armário fechado. 

- Após a limpeza, o material utilizado para o 
efeito deve ser limpo e guardado na zona 
suja até à próxima utilização. Os panos 
utilizados devem ser enviados para a 
rouparia para o seu processamento. 

- Limpar o chão diariamente. 

- Limpar paredes até 1,60m semanalmente. 

8A desinfeção com Presept® na concentração descrita 
na pág. 3, é eficaz para a maioria dos microrganismos. 
Não pode, no entanto ser utilizado em alguns 
componentes pelo que deve ser substituído por álcool a 
70º. Sempre que se encontrem sujos com matéria 
orgânica, os brinquedos devem ser previamente lavados 
com água e detergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Procedimento a ser efetuado pela empresa de limpeza. 

8Procedimento a ser efetuado pela empresa de limpeza. 

 

Diariamente, antes do início das atividades na sala de brinquedos e estudo, todas 

as superfícies horizontais devem ser higienizadas com álcool.  

Este procedimento deve ser efetuado desde que a sala tenha sido higienizada no 

dia anterior. 
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ANEXO I 

 

 

Plano de higienização da sala e dos brinquedos 
 

MATERIAIS Limpeza Esterilização Periodicidade 

- Papel 
- Livros de capa fina 
- Puzzles de cartão 
- Cartas 

Solução Desinfetante 
para limpeza de 

superfícies 

(2l de água morna+ 2 

pastilhas Presept  de 2,5 
gr + 4 ml de detergente) 

(diluição equivalente a 
1500ppm) usar pano 

humedecido 
nesta solução 

Vapor 
SCE 

Depende da quantidade 
existente para fazer uma 

única carga 

- Marcadores  Sempre que utilizado 

- Lápis Sempre que utilizado 

- Esferográficas Sempre que utilizado 

- Livros de capa grossa Sempre que utilzado 

- Comandos e teclados Sempre que utilizado 

- Mobiliário das salas 2xdia o exterior e o interior 
1xsemana 

- Caixas plásticas de 
materiais 

1x dia 

- Loiças casinha Solução para submergir 

brinquedos/objetos 

10 l de água + 1 pastilha de  
Presept de 2,5 gr e emergir 1 

hora. 

 

Sempre que utilizado 

- Bonecos Sempre que utilizado 

- Legos duplos Sempre que utilizado 

- Brinquedos de plástico 
(carrinhos, jogos de 
encaixe, coça dentes, etc) 

Sempre que utilizado 

- Roupas da casinha Lavandaria 2/4/6ªf 

NOTA: 
   -Todo o material depois de descontaminado, deve ficar devidamente embalado individualmente e colocado 
em caixa de plástico, dentro de um armário. 
   -Os contentores de material para descontaminar deverão ter tampa/estar fechados e não ficar ao alcance 
das crianças. 
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Documento de aprovação - Comissão de 
Ética para a Saúde - IPO-Porto

Anexo B
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Documentos de aprovação - Comissão de 
Ética para a Saúde - CMIN

Anexo C
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Dados estatísticos internos dos serviços de 
pediatria participantes

Anexo D



IPO-PORTO - Doentes Saídos por escalão etário:

F M F M F M F M

 < 1 ano 0 8 13 21 0,18 15 5 20 0,17 22 9 31 0,26 2 3 5 0,12

1 20 26 46 0,40 19 21 40 0,34 32 18 50 0,41 8 3 11 0,26

0 a 1 ano 28 39 67 0,58 34 26 60 0,50 54 27 81 0,67 10 6 16 0,38

02 a 04 anos 71 67 138 1,20 49 91 140 1,18 85 86 171 1,42 36 43 79 1,89

05 a 09 anos 86 106 192 1,67 112 92 204 1,71 71 124 195 1,62 34 16 50 1,19

10 a 14 anos 47 113 160 1,39 34 93 127 1,07 78 130 208 1,72 42 48 90 2,15

15 a 24 anos

15 13 28 41 0,36 10 13 23 0,19 6 24 30 0,25 14 11 25 0,60

16 10 40 50 0,43 12 30 42 0,35 10 21 31 0,26 14 5 19 0,45

17 14 56 70 0,61 7 37 44 0,37 6 29 35 0,29 10 1 11 0,26

15 a 17 anos 37 124 161 1,40 29 80 109 0,92 22 74 96 0,80 38 17 55 1,31

18 10 15 25 0,22 5 10 15 0,13 8 18 26 0,22 8 16 24 0,57

19 14 10 24 0,21 6 10 16 0,13 12 16 28 0,23 2 7 9 0,21

20 13 41 54 0,47 10 16 26 0,22 10 15 25 0,21 4 2 6 0,14

21 6 16 22 0,19 8 21 29 0,24 14 25 39 0,32 4 1 5 0,12

22 7 14 21 0,18 16 8 24 0,20 11 7 18 0,15 2 2 0,05

23 18 13 31 0,27 22 16 38 0,32 15 4 19 0,16 3 3 6 0,14

24 40 19 59 0,51 23 13 36 0,30 10 19 29 0,24 8 1 9 0,21

18 - 24 anos - total 108 128 236 2,05 90 94 184 1,55 80 104 184 1,53 31 30 61 1,46

15 a 24 anos Total 145 252 397 3,45 119 174 293 2,46 102 178 280 2,32 69 47 116 2,77

25 a 44 anos 872 517 1389 12,07 847 544 1391 11,69 817 525 1342 11,12 277 186 463 11,06

45 a 64 anos 2698 2121 4819 41,87 2 667 2 388 5055 42,46 2 621 2 402 5023 41,64 918 785 1703 40,66

65 a 74 anos 1270 1392 2662 23,13 1 352 1 481 2833 23,80 1 180 1 578 2758 22,86 459 577 1036 24,74

75 a 84 anos 646 745 1391 12,09 727 802 1529 12,84 761 894 1655 13,72 243 277 520 12,42

> 85 anos 147 148 295 2,56 149 123 272 2,28 176 175 351 2,91 59 56 115 2,75

Total 6010 5500 11510 100,00 6 090 5 814 11904 100,00 5 945 6 119 12064 100,00 2 147 2 041 4188 100,00

1

5

a

2

4

a

n

o

s

%
Sexo

% %Faixa Etária Anos
Sexo

Total
Sexo

Total %

2014 2015 2016 Janeiro - Abril 2017

Total
Sexo

Total

Doentes 

Saídos
 Dias de 

Internº

Demora 

Média (dias)

Doentes 

Saídos
 Dias de 

Internº

Demora 

Média (dias)

Doentes 

Saídos
 Dias de 

Internº

Demora 

Média (dias)

Doentes 

Saídos
 Dias de 

Internº

Demora 

Média (dias)

02 a 04 anos 138 1104 8,0 140 1429 10,2 171 1455 8,5 79 101 1,3

Doentes saídos e Demora Média dos internamentos correspondentes à faixa etária 2-4 anos

Faixa Etária 

2014 2015 2016 Até Abril de 2017

08/05/2017



2014 2015 2016 01/01 a 31/05/2017

Doentes  Saídos * 2 569 2 762 2 684 1 173

Doentes Tratados ** 2 650 2 865 2 775 1 223

Demora Média *** 3,44 3,63 3,95 3,9

Nota:

*- Total de doentes do Hospital ou de um Serviço de Internamento que tiveram alta para fora do Hospital em determinado período

 (inclui falecidos e transferidos para outra instituição) 

** -Total de doentes do Serviço de Internamento que tiveram alta para outro Serviço do CHP ou para fora do Hospital 

em determinado período (inclui falecidos e transferidos para outra instituição).

***- Média de dias de internamento utilizados pelos doentes de um Serviço (Doentes Saídos e doentes que ficam internados)

 em determinado período

SERVIÇO FISICO- INT PED MEDICO-CIRURGICO

Centro Materno Infantil do Norte
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