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Este é um guia destinado aos hospitais e 
serviços parceiros para condensar informações 
e facilitar a compreensão em relação aos 
objetivos do Projeto Bonecar.

Um material para ampliar o escopo dos 
profissionais da saúde em relação ao uso do 
boneco terapêutico na assistência ao paciente e 
na promoção da humanização na saúde.

Traz informações e conteúdos de maneira 
concisa, de caráter científico e prático.

Para ser consultado sempre que acharem 
necessário.

Esperamos que gostem!

Boa leitura,

Equipe da CasAzul

Apresentação



O hospital é uma estrutura reconhecida por favorecer 
a cura, mas também, proporciona a vivência de dores e 
sofrimento, despertando diferentes significados para 
quem o frequenta (Wayhs; Souza, 2002).

Buscando oferecer uma atenção digna à saúde, o 
Ministério da Saúde apresentou, em 2001, o Programa 
Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 
(PNHAH), que consiste em oferecer:

“Atendimento de qualidade, integrando os avanços 

tecnológicos ao acolhimento humanizado, por 

meio da identificação das necessidades sociais de 

saúde e da efetivação dos direitos dos usuários. 

Sob esse novo paradigma, os profissionais de 

saúde devem favorecer condições de crescimento, 

desenvolvimento e equilíbrio emocional à criança 

hospitalizada, contribuindo, assim, para a melhora 

de seu estado físico e emocional” (Brasil, 2004; 
Moraes, et. al. 2009; Azeredo, et. al. 2004, apud. 
Pfeifer, et. al.,2012, p.36).

Introdução
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O processo de cuidado no hospital 
deve estar pautado nas dimensões 
subjetivas, em uma aliança entre as 
tecnologias relacionais, técnicas e 
científicas, proporcionando à criança 
um ambiente humanizado, com 
possibilidade de produção de saúde 
e sentidos positivos (Santos; Minayo, 
2019).

O brincar é uma necessidade, 
tanto da criança saudável 
quanto da criança em processo 
de adoecimento, pois é através 
dele que a criança cria, recria, se 
socializa, aprende e se desenvolve, 
necessidade essa que não deixa de 
existir quando a criança adoece, 
mas que muitas vezes pode passar 
despercebida, de modo que os 
adultos envolvidos no cuidado 
muitas vezes não consideram o 
brincar o foco principal tanto no 
ambiente hospitalar, comunitário e 
familiar, devido à complexidade do 
tratamento e gravidade da doença 
(Silva, et. al. 2010).

Uma vertente das atividades do 
brincar é o brinquedo terapêutico, 
que confere uma brincadeira 
estruturada, a qual segue os 
princípios da ludoterapia e apresenta 
objetivos específicos a serem 
alcançados (Silva, et. al. 2017).  

Este recurso é utilizado para o 
alívio da ansiedade causada por 
situações atípicas caracterizadas 
por dificuldades em entender ou 
enfrentar uma experiência difícil. 

Ele oferece a oportunidade da 
expressão segura dos sentimentos, 
transferindo-os aos personagens 
da brincadeira, ou ao profissional 
os anseios abarcados durante o 
desnovelar do tratamento, criando 
um tipo de faz-de-conta e então, 
proporcionando a criança aceitar 
com maior facilidade o tratamento, 
além de tornar o ambiente que ela 
está menos aterrorizante” (Azevedo, 
et al, 2007, apud, Oliveira, et. al. 
2020).
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E “possibilita à criança, no ambiente hospitalar, 
a oportunidade de reestruturar sua vida, 
suas vivências, podendo diminuir a ansiedade 
e sendo utilizado para ajudar a identificar 
seus sentimentos, absorver novas situações, 
assimilando o que se passa no hospital e 
desvendando conceitos e percepções errôneas 
das práticas assistenciais” (Oliveira, et. al. 2020).

É considerado atribuição do Enfermeiro 
a prática desta modalidade (brinquedo 
terapêutico) pela   Resolução 546/2017 do 
Conselho Federal de Enfermagem, porém, 

diversos profissionais da saúde utilizam e estão 
aptos a utilizar o brincar como recurso 

terapêutico para atingir objetivos 
específicos e/ou como prática 

Humanizadora no contexto 
hospitalar pediátrico.

6 Projeto Bonecar – Associação CasAzul



Sobre o Brinquedo  
Terapêutico

É classificado  
em 3 tipos
(Cintra, et al, 2006, apud, 
Oliveira, et. al. 2020) Dramático

Permite que a criança 
revele experiências que 
tem dificuldade de falar, 
aliviando assim a tensão, 
os medos, expressando 

suas necessidades e 
sentimentos.

Instrucional
Usado antes de 

procedimentos terapêuticos, 
para preparar a criança e 
facilitar a compreensão 

acerca do procedimento a 
ser realizado.

Capacitador 
Para explanar sobre funções 

fisiológicas que auxiliam a 
criança no autocuidado e a 
preparar para aceitar sua 

nova condição de vida.
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Pré e pós cirurgia cardíaca
“O preparo da criança para o processo 

cirúrgico utilizando o brinquedo terapêutico 
em diferentes momentos, tanto antes como 
após à operação, evidenciou-se como uma 
estratégia efetiva, propiciando o alívio da 

tensão e o clima de confiança necessário para 
que a criança consiga ser criativa, enfrentado 
a situação traumática com maior segurança” 

(Almeida Amorim e Bomtempo, 2004).

Quimioterapia 
endovenosa

“Possibilitou às crianças uma 
maior compreensão sobre seu 
tratamento, funcionando como 

uma ferramenta que possibilita a 
minimização das manifestações 

contrárias à quimioterapia 
endovenosa” (Santos, et. al. 2019).

Pré e pós cirúrgico
“Neste estudo, a utilização do BT permitiu 

dar espaço e oportunidades para as 
crianças exprimirem seus sentimentos 

e conflitos vivenciados em relação à 
hospitalização e à intervenção cirúrgica” 

(Cardoso, et. al. 2017)

Preparo para curativos 
“Verifica-se que houve mudanças 

[positivas] significativas [no 
comportamentos das crianças durante 

o curativo] quando se comparam os 
resultados obtidos antes e depois da 

sessão de BTI.”
“As crianças passaram a colaborar durante 

o procedimento, mostrando-se mais 
dispostas a ajudar espontaneamente. 

Sorriam enquanto brincavam, deixando 
para trás o medo e a tensão.” (Kiche e 

Almeida 2009)

Punção venosa-
periférica

após o uso do [BTI] “notou-se 
que ocorreu uma redução na 

frequência de todas as variáveis 
que indicam menor aceitação 

e adaptação ao manejo ou 
realização da punção venosa 

periférica” (Lemos, et. al. 2016).

O Brinquedo Terapêutico mais 
utilizado, é o Instrucional (BTI):

Objetivo de instruir a criança aos 
procedimentos que serão realizados 
com ela, contribuindo assim, no 
entendimento e colaboração com os 
profissionais de saúde.

Segundo a literatura, existem 
diferentes formas de serem usados no 
contexto de adoecimento pediátrico, 
podemos destacar:
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Serviço de urgência e emergência
“o uso do BTI no serviço de urgência e 

emergência promove muitos benefícios, 
colaborando com a integralidade da atenção, 

a aceitação aos procedimentos necessários ao 
diagnóstico e tratamento, e na manutenção 

dos direitos da criança. Seu uso permite a 
construção de cuidado humanizado e de 
qualidade às crianças numa atmosfera de 
acolhimento e reconhecimento das suas 

necessidades”
(Freitas e Voltani, 2016)

Administração medicamentosa 
por inalação

“Percebe-se que na segunda administração 
por inalação, após a sessão do BT, por 

estarem mais calmas visível pela expressão 
fácil relaxadas e colaborativas, os pré-
escolares receberam melhor a terapia 

aceitando utilizar a máscara, não  balançando 
a cabeça para retirá-la e a mantiveram no 
rosto por haver melhora na respiração e 

chegaram a brincar com o inalador”. (Silva, 
MPC, et. al. 2020)

Monitoramento 
glicêmico  e 

insulinoterapia
“optou-se pela utilização 

do brinquedo terapêutico 
instrucional (BTI) ao se 

reconhecer que esse recurso 
favorece a comunicação e a 

simulação dos principais cuidados 
no controle glicêmico, sendo 

possível sensibilizar, empoderar e 
reestruturar a vivência da criança 
no enfrentamento das situações 
desagradáveis do cotidiano com 

DM1”.(Pennafort, et. al. 2017)

Acolhimento
“o acolhimento de enfermagem com 
a brincadeira terapêutica quebrou 
a barreira que existia entre estas 

[crianças] e o hospital, tornando-o mais 
acessível e acolhedor, e, desta forma, 

mais fácil de enfrentar” (Tavares, 2008).

Procedimentos invasivos 
Redução de ansiedade e alteração de comportamento
“Os estudos mostram que após a intervenção com o uso de brinquedo 

terapêutico as crianças do grupo experimental apresentavam níveis 
inferiores de ansiedade quando comparadas com as dos grupos 

controle”
Todos os artigos que avaliaram comportamento mostraram 

que crianças do grupo experimental foram mais colaborativas e 
apresentaram mais reações de aceitação ao procedimento quando 

comparadas com as do grupo controle
(Silva, et. al. 2017)

(Nos achados de Silva, et. al. 2017, consideraram invasivos, as cirurgias 
eletivas, vacina, coleta de sangue e tratamento odontológico. Porém, 
também podemos considerar com invasivo a passagem de Cateteres 

Nasogástrico, PICC e a Terapia Renal substitutiva por exemplo.)
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Público alvo 
Crianças de 2 a 12 anos 

Lembre-se que a idade cronológica nem sempre corresponde a 
cognição e/ou interesses dos indivíduos, use sua sensibilidade e 

conhecimento técnico para avaliar se o recurso será adequado para o 
paciente em questão, estando dentro ou fora desta faixa etária.

Contribuir com a 
humanização nos  
serviços de saúde.

Facilitar a 
aproximação 
da equipe de 

saúde na realização 
de procedimentos  

em crianças e 
conscientização de 

adultos.

Elevar 
a auto estima 

dos pacientes, e 
proporcionar o acesso 

a um “companheiro” 
motivador  que os 
acompanhará em 

momentos 
delicados. 

Favorecer a 
identificação da 

criança com o boneco, 
minimizando ansiedades 

e o medo.
Empoderamento 

da criança e 
representação 

dos procedimentos 
vivenciados para 
compreender e 
elaborar seus 
sentimentos.

Propósitos
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É um programa anual de Adoção de Bonecos que 
consiste na confecção de bonecos de pano para 
serem utilizados como instrumentos terapêuticos 
e de incentivo à saúde.

O principal objetivo dos bonequinhos é despertar 
a identificação, sendo importante recurso 
terapêutico em diversas situações.

Utilizado para aproximação da criança, 
elevação da autoestima, auxílio na realização 
de procedimentos, assim como, viraram 
acompanhantes em  longos períodos de 
internação. 

“Um verdadeiro elo 
de comunicação 
entre equipe 
médica e paciente”

Sobre o Projeto 



O uso dos bonecos terapêuticos 
contribui diretamente na humanização 
de tratamentos hospitalares e 
internações visando a melhoria da 
qualidade de vida dos envolvidos.

Nossos Bonecos

Rim

Câncer
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Albino

Coração

Câncer Ocular

Amamentação
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Características principais
 ✔ Carequinhas.
 ✔ Peruca para o boneco;
 ✔ Touca da mesma padronagem para o 
boneco e para a criança;

 ✔ Máscara de tecido;
 ✔ Bandagem no braço direito 

(representando proteção do PICC).

Objetivos
 ✔ Identificação da criança;
 ✔ Auxiliar no enfrentamento das 
alterações na auto imagem;

 ✔ Representatividade;
 ✔ Empoderamento em relação ao 
tratamento;

 ✔ Acalento/ aconchego.

Quando posso usar?
 ✔ Consultas ambulatoriais;
 ✔ Internação;
 ✔ Início do tratamento;
 ✔ Cuidados de fim de vida;
 ✔ Pré/pós procedimentos cirúrgicos e 
invasivos;

 ✔ Durante o transplante de medula 
óssea.

Dicas de Ouro:
 ✔ Observe o momento de cada criança, 
nem todas elaboram igualmente 
a respeito do adoecimento e os 
profissionais devem respeitar o tempo 
de cada um;

 ✔ Às vezes é necessário abordar 
o assunto com a criança, por 
exemplo, quando a criança ainda 
não apresentou o início da alopecia, 
pode ser assustador ter acesso a um 
boneco careca, antecipe o assunto 
com ela antes!

Sarah tem 5 anos, é uma criança 
que está sempre sorrindo, 

comunicativa e criativa, gosta 
de brincar com bonecas, carrinhos 

e motos. Internada em  fevereiro/2020, 
quando foi diagnosticada com LMA.
A entrega da boneca foi realizada por meio 
de atividade lúdica e contação de história. 
Foi receptiva ao recebimento da boneca, 
comparando a si mesma as características da 

boneca, a ausência de cabelo, similaridade 
da peruca com o seu cabelo natural. Também 
as complementações realizadas pela equipe 
de Terapia Ocupacional na boneca, como 
colocação do assessório de bijuteria para 
representar um “port-a-cath”, um equipo 
e uma bolsa contendo uma Super Fórmula 
purpurinada representando a quimioterapia.  
Terapeuta ocupacional residente - Hospital 
ITACI- ICr HCFMUSP

Boneco  
do Câncer

Relato 
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Lembrete: os materiais (cateteres, curativos, etc) utilizados nestas imagens 
não acompanham os bonecos.

Boneco do Câncer: 
Como posso usar?

Ao auxiliar na compreensão 
a respeito da necessidade do 

Cateter Nasogastrico ou SNG. 
<<

Durante a Punção e 
curativo em região de 

cateter (port a cath) ou 
outros cateteres.

<<

Ampliando a identificação 
da criança com o boneco, 

reproduzindo as características 
identitárias da criança.

<<

Com linha e fita, “passe” a 
sonda no boneco também, 
peça ajuda da criança, para 
o procedimento.

>>

Ao iniciar a infusão de 
quimioterápicos, abordar 
também sobre os efeitos 
colaterais do tratamento.

>>

Em UTI Onco ao necessitar 
do uso de Cateter de O

2 

 e hemodiálise
>>
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Características principais
 ✔ Rim bordado em destaque;
 ✔ Corpo com abertura na parte anterior 
e posterior;

 ✔ Blusa removível e com abertura 
frontal;

 ✔ Máscara de tecido;
 ✔ Bandagem no braço direito 
(representando proteção de cateter 
periférico).

Objetivos
 ✔ Familiarização da criança com o órgão 
acometido e/ou será transplantado;

 ✔ Destinado a crianças que realizam 
hemodiálise ou diálise peritoneal e/ou 
aguardam transplante;

 ✔ Preparo pré e pós transplante renal;
 ✔ Reprodução de procedimentos e 
procedimentos no boneco.

Quando posso usar?
 ✔ Consultas ambulatoriais;
 ✔ Internação;
 ✔ Durante hemodiálise ou diálise 
peritoneal;

 ✔ Pré/pós transplante renal.

Dicas de Ouro:
 ✔ Permita que a “cirurgia” seja realizada 
pela criança, pela necessidade da 
vivência e da compreensão do 
processo cirúrgico;

 ✔ Peça que a criança ligue seu boneco 
a máquina guiando e explicando 
as etapas do ligamento, desde a 
necessidade de limpeza à manipulação 
o cateter. 

Mostrarmos para Cecilia, 
os elementos do brinquedo 

que se assemelham com ela 
(mascara, vestido, tom do cabelo, 

entre outros). Além disso, falamos 
que a boneca possui um rim, falamos sobre a 
espera deste novo órgão, bem como, falamos 
que a boneca podia ser companheira da Cecilia 
durante essa espera.  
Cecilia, demostrou atenção ao diálogo e 

interesse pela boneca, contudo não verbalizou 
nenhuma palavra.  
A escolha da entrega do brinquedo para 
esta paciente foi com o intuito de aproximar 
a equipe e paciente, pois Cecilia apresenta 
extrema timidez para dialogar com os 
profissionais. [...] percebemos que em alguns 
diálogos Cecilia fica mais atenta, como foi esse 
da experiência da entrega do brinquedo.  
Assistente Social- Hospital Samaritano. 

Boneco  
do Rim

Relato 
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Lembrete: os materiais (cateteres, curativos, etc) utilizados nestas imagens 
não acompanham os bonecos.

Boneco do Rim: 
Como posso usar?

Em uma “cirurgia de 
transplante renal” <<

Quando as crianças 
estiverem ou receberem 

a indicação de diálise 
peritoneal, hemodiálise 

clássica ou contínua 
(PRISMA).

<<

<<

Durante os cuidados 
com o curativo do 
cateter peritoneal

>>

>>

>>
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Características principais
 ✔ Coração bordado em destaque;
 ✔ Cicatriz em região anterior do tórax;
 ✔ Roupa com abertura frontal;
 ✔ Máscara de tecido;
 ✔ Marcação de pontos onde são feitos 

acessos e incisões.

Objetivos
 ✔ Destinado a crianças em tratamento 
de cardiopatias sujeitas a 
procedimentos cirúrgicos;

 ✔ Identificação física da criança com  
o boneco;

 ✔ Auxiliar na compreensão de 
procedimentos cirúrgicos e 
necessidade de transplante cardíaco.

Quando posso usar?
 ✔ Consultas ambulatoriais;
 ✔ Internação;
 ✔ Pré/pós transplante cardíaco;
 ✔ Pré/pós cirurgias cardíacas.

Dicas de Ouro:
 ✔ Permita que a “cirurgia” e os 
procedimentos sejam realizadas 
pela criança, assim ela vivenciará as 
etapas necessárias  e assim  poderá 
compreender sobre o procedimento.

A Julie possui cardiopatia e já 
se submeteu a diversas cirurgias 

cardíacas. Na última cirurgia que 
realizou recebeu a boneca do coração 

que a acompanhou em toda sua internação 
e procedimentos, facilitando as explicações e 

tornando tudo mais leve para ela e sua família. 
“Agradeço de coração pelo presente maravilhoso! 
Que Deus abençoe todos os envolvidos.” 
Daiane, mãe da Julie.

Boneco  
do Coração

Relato 
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Lembrete: os materiais (cateteres, curativos, etc) utilizados nestas imagens 
não acompanham os bonecos.

Boneco do Coração: 
Como posso usar?

Conte uma história e use o boneco como 
personagem principal, nela inclua dados 

semelhantes aos vivenciados pela criança 
e nesse enredo, inclua a explicação sobre o 

procedimento que a criança necessita fazer.

<<

Simule cirurgias/ transplante cardíaco em conjunto 
com a criança e equipe.  Ela poderá ser o/a 

médico/a  ou enfermeiro/a e o boneco o/a paciente.  
Crie uma atmosfera especial, disponibilize luvas, 

gorros, máscara e aventais para o “procedimento”. 
Dessa maneira também  poderá abordar sobre o 

Centro Cirúrgico e a dinâmica que a criança irá se 
deparar ao chegar nesse espaço. 

<<

Realize a explicação de maneira 
acessível a cada faixa etária e depois 
promova um “quiz” com perguntas 
e respostas sobre o tema, os pais e 
equipe podem ser convidados para 
compor o time. O boneco pode ser o 
prêmio para os participantes.

>>
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Características principais
 ✔ Pele, cabelos e olhos clarinhos;
 ✔ Óculos;
 ✔ Amostra de protetor solar (1ml);
 ✔ Roupas com manga longa, calça e 

vestido compridos.

Objetivos
 ✔ Proporcionar humanização e inclusão 
social para crianças albinas;

 ✔ Abordar aspectos da foto-proteção e 
do tratamento;

 ✔ Identificação física da criança com o 
boneco;

 ✔ Auxiliar no enfrentamento das 
alterações na auto imagem.

Quando posso usar?
 ✔ Consultas ambulatoriais;
 ✔ Internação;
 ✔ Campanhas de conscientização.

Dicas de Ouro:
 ✔ Utilize linguagem acessível, buscando 
que a criança e seus familiares 
entendam o que está sendo orientado 
pela equipe. 

“Ser mãe de dois albinos 
é entrar em um outro 

mundo. Nunca imaginei que 
teria filho albino.  Eu não tinha 

noção do que era o albinismo… 
É um baque muito grande para os 

pais quando a criança nasce, até o parto não 
é possível identificar… É um fator surpresa 
de alto grau. Normalmente já existe toda 
aquela expectativa na aparência, será que vai 
ter cabelos pretinhos, cacheados. Meu filho 
nasceu de cabelos ruivos, achei estranho, o 
médico disse que não era albino. Acreditamos 
que aos poucos suas cores mudariam com o 
passar do tempo…”  
Vitória- mãe de Artur e Isaac

“As crianças ficaram muito felizes com as 
bonecas, se identificaram e mostraram  
uma aceitação. Foi lindo!! [...]  Tudo perfeito!!  
Os bonecos são lindos e nitidamente feitos com 
amor e carinho”.   
Médica dermatologista Santa Casa de São Paulo.

Boneco  
Albino

Relato 
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Boneco Albino: 
Como posso usar?

Durante as consultas com o dermatologista, 
ao serem orientados em relação ao uso da 

foto proteção. Você pode usar o boneco como 
o personagem de uma história, peça que a 

criança o “batize” e juntos podem “orientar” o 
boneco em relação aos cuidados.

<<

Distribua durante campanhas de 
conscientização aos cuidados necessários 
e iclusão social de crianças albinas ou para 

novos pacientes de projetos e grupos 
destinados ao albinismo.

<<

Pode ser usado  durante as consultas 
oftalmológicas ao orientar em relação 
ao uso de óculos e cuidados com os 
olhos.  Use os recursos do boneco para 
a criança se identificar fisicamente. 

>>
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Características principais
 ✔ Carequinhas;
 ✔ Possui peruca para o boneco;
 ✔ Touca da mesma padronagem para o 
boneco e para a criança;

 ✔ Máscara de tecido;
 ✔ Usa óculos.

Objetivos
 ✔ Ensinar aos pais e crianças sobre a 
higienização e cuidados com a prótese;

 ✔ Identificação física da criança com o 
boneco;

 ✔ Auxiliar no enfrentamento das 
alterações na auto imagem.

Quando posso usar?
 ✔ Consultas ambulatoriais;
 ✔ Internação;
 ✔ Pré/pós cirurgia de enucleação;
 ✔ Durante os cuidados com a prótese 
ocular.

Dicas de Ouro:
 ✔ Observe o momento para abordar 
cada criança, nem todas elaboram 
igualmente  sobre o adoecimento 
e as alterações físicas e os 
profissionais devem respeitar o 
tempo de cada um. Converse, 
explique e apresente o recurso 
quando sentir que será favorável  e 
benéfico para aquela criança.

Boneco do 
Câncer Ocular
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Boneco do Câncer Ocular: 
Como posso usar?

Cole um “tampão” no olho do boneco, com a 
ajuda da criança, durante o período que ela 

também necessitar usar. Para isso, você poderá 
usar o curativo redondo ou algum adesivo.

<<

Simule um Centro Cirúrgico para explicar 
como será feita a cirurgia de enucleação e 

explicar os cuidados pós operatório e como 
a criança irá acordar após o procedimento!

Ensine a criança a fazer um 
mural com um desenho que 
goste e peça que o preencha 
com tampões para cada dia em 
que precisar!

<<

Você pode fazer um teatro de 
bonecos e demonstrar a colocação e 
higienização da “prótese”! Os pais e as 
crianças irão gostar!

>>

>>
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Características principais
 ✔ Bonecas com característica de mulher 
adulta, carregando um bebê em um 
sling;

 ✔ TAG com dicas de amamentação. 

Objetivos
 ✔ Incentivar o aleitamento materno;
 ✔ Conscientização dos pais sobre 
os benefícios do aleitamento 
e da importância do suporte a 
companheira;

 ✔ Fortalecimento do vínculo  entre o 
binômio mãe e bebê.

Quando posso usar?
 ✔ Campanhas pró amamentação;
 ✔ Alojamento conjunto;
 ✔ Maternidade;
 ✔ Banco de leite humano.

Dicas de Ouro
 ✔ Lembre-se, é importante levar 
informações às mães, mas não é nosso 
papel julga-las caso não concorde 
conosco certo?

“As mães sentiram-se 
emocionadas e homenageadas 

pelas bonecas. Entenderam 
a importância do aleitamento 

materno. Os pais que estavam 
presentes no momento da 
entrega apresentaram reações 
surpreendentes (sorrisos, lágrimas 
de emoção, gratidão, inclusão)”. 
Médica Santa Casa de São Paulo

Boneca da 
Amamentação

Relato 
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Boneca da Amamentação: 
Como posso usar?

Entregue para as novas mamães após o parto e 
converse com elas sobre a importância do leite 

materno e do aleitamento.
<<

Faça grupos com mães e pais para falarem 
sobre as vantagens - nutricionais, afetivas- 

da amamentação e entregue as bonecas 
para as participantes.

Entregue para as mães que vão até o 
banco de leite humano, para doar e para 
receber, elas irão adorar o carinho e 
acolhimento.

Produza com sua equipe um folheto informativo sobre 
o aleitamento materno. Fonoaudiólogos, nutricionistas, 
psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionais e enfermeiros, 
têm muito a contribuir com este material. Utilize a nossa 
TAG como ponto de partida para a elaboração deste material. 
Quando estiverem prontos, entregue o folheto junto com as 
bonecas para as novas mamães e papais.

<<

Promova no ambulatório uma 
campanha, com palestras e debates 
para incentivar o aleitamento materno 
e distribua as bonecas no encontro.

>>

>>
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Devolutivas são muito 
importantes para nós!!

Para nós, os detalhes 
são importantes! 

Gostamos de saber tudo 
o que acontece com 

nossas bonecas quando 
encontram seus donos.

Preencha nosso 
“relatório devolutivo”, 
contando como foi a 

experiência, podem incluir 
as frases ditas pelas 
crianças. Elas dizem 

cada uma!

Peça autorização 
aos pais e fotografe 

a criança com seu novo 
amigo! Não esqueça da 

assinatura do termo para 
“autorização de uso de 

imagem”.
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Considerações

 ✔ Use os recursos disponíveis no seu trabalho. 
caixas de luvas viram ótimas máquinas de 
homodiálise por exemplo. Mas lembre-se 
sempre de consultar a CCIH.

 ✔ Sabemos que o trabalho é intenso por ai, mas acredite, 
o uso desse recurso faz muita diferença para a criança e 
até no seu trabalho!

 ✔ Fique atento às demandas apresentadas pelas crianças.

 ✔ Use sua criatividade! Irá se surpreender.

 ✔  Disponibilize ou sugira recursos seguros para que a criança possa 
repetir os “procedimentos” sempre que achar necessário para a 
elaboração das informações.

 ✔   As trocas entre as equipes são fundamentais, assim como o diálogo 
constante com os familiares e com as crianças.

 ✔ Busque aproximar as características do boneco às características de 
gênero e fenotípicas da criança. Assim favorecerá a identificação.

 ✔ Fale conosco, estamos à disposição para esclarecer suas dúvidas e 
ajudar com as ideias!!  
mail@associacaocasazul.org.br | (11).98163-0138 
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Conclusão

O uso do Boneco 
Terapêutico “possibilita o 

alívio da ansiedade causada 
por experiências atípicas para a 

idade, que costumam se configurar 
como ameaçadoras, o que requer 

uma intervenção que favoreça 
o enfrentamento pela criança/

família que será submetida a um 
procedimento invasivo de alta 

complexidade”. 
(Silva, et. al. 2017)

“Uma das vantagens mais 
citadas pela equipe de saúde foi a 

ajuda que o brinquedo proporciona 
para o enfrentamento de novas 

situações, contribuindo na preparação dos 
procedimentos e diminuindo  o estresse 

causado pela hospitalização. A criança 
começa a aceitar melhor o tratamento 

proposto a ela, utilizando o brinquedo é 
possível ter a redução de uma provável 

dor”. (Francischinelli, et. al. 2012; 
Nascimento, et. al. 2011, apud, 

Oliveira, et. al. 2020).
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E quais 

profissionais 

podem usar os 

bonecos?

Todos!!!

Afinal, o brincar é um direito  

da criança e a humanização  

na saúde um dever de todos!

Usem sem moderação!
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