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RESUMO

De acordo com a Lei Federal 11.104 de 21 de março de 2005 é obrigatório a instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em

regime de internação. Em virtude disso, desenvolvemos o projeto de extensão “Brinquedoteca na oncologia” para o HRC da Santa Casa da Misericórdia de Passos, pois

entendemos que o funcionamento deste centro pedagógico é necessário para dar suporte à criança em tratamento. O projeto de Extensão Brinquedoteca na Oncologia atende

todas as terças e quintas-feiras de 08h às 9h30 e todas as segundas e quartas-feiras de 13h às 15h30 no espaço destinado pelo HRC. O material lúdico é cedido pelo Hospital

Regional do Câncer, mas também é adquirido por meio de doações e empréstimos. Uma visita feita pela equipe extensionista na brinquedoteca do Hospital da Baleia em Belo

Horizonte – MG proporcionou a análise do trabalho in loco e o planejamento das atividades lúdicas, de forma que tais experiências, nos permitem projetar a aprendizagem teórica

na práxis educacional. Assim, a brinquedoteca no ambiente hospitalar, além de proporcionar às crianças conforto emocional e físico e a possibilidade de brincar e se desenvolver,

seja na aprendizagem, na aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades, de forma natural e agradável, por meio do lúdico, contribui, também, para o processo

de socialização das crianças oferecendo-lhes oportunidades de realizarem atividades coletivas, tendo o brinquedo como suporte de exploração. É através dos brinquedos e do

brincar que as crianças estimulam sua fantasia, e a brinquedoteca oferece ainda, a contação de história, a música, a arte, trabalhos artesanais e murais, a fim de melhorar o

ambiente hospitalar e a qualidade de vida do paciente pediátrico durante o período de internação. 
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