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Introdução: O processo de hospitalização provoca inúmeras mudanças na vida dos pacientes 

e dos acompanhantes, em especial quando se trata de um paciente pediátrico. Ansiedade, 

insegurança e medo diante do estado de saúde da criança são sentimentos compartilhados 

pelos acompanhantes no ambiente hospitalar. Dessa forma, apesar da importância da 

realização dos procedimentos técnicos na criança, é evidente que o acompanhante também 

receba cuidados visto que também é afetado com a internação¹. Para os familiares e 

acompanhantes, a internação hospitalar do paciente pediátrico demanda alterações nas 

atividades de vida diária, devido a mudança do ambiente, a uma maior necessidade de 

cuidados à criança, e ao período de hospitalização que em alguns casos pode ser prolongado. 

Nesse contexto, a interação dos profissionais com os acompanhantes contribui para promover 

um espaço acolhedor, de escuta e interação entre ambos com o intuito de reduzir o estresse 

provocado pela hospitalização². Ademais, ressalta-se a importância da criação de estratégias 

que visem proporcionar lazer e melhorar a autoestima dos acompanhantes durante o processo 

de hospitalização. Nessa perspectiva, medidas simples podem ser realizadas para favorecer a 

recreação e o relacionamento do acompanhante, como exemplo destacam-se: artesanato, 

costura, trabalhos manuais, origamis, confecção de brinquedos, relaxamento, dança e outras. 

Essas atividades podem promover distração e bem-estar aos acompanhantes e, 

consequentemente, melhorar o padrão de qualidade de vida dos mesmos3. Assim, cabe ao 

profissional de enfermagem investir na manutenção de uma relação dialógica com os 

acompanhantes, bem como aprimorar a ambiência das enfermarias de forma a propiciar 

conforto e bem-estar e promover atividades lúdicas e de lazer que objetivem a promoção da 

saúde física e mental desses cuidadores2. Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos de 

enfermagem no que tange a realização de atividade lúdica com acompanhantes de crianças 

hospitalizadas. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 

qualitativa, do tipo relato de experiência, realizado por acadêmicos de enfermagem da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), durante o semi-internato da atividade curricular de 

enfermagem pediátrica, no período de outubro, em um hospital de referência do Pará. A ação 

ocorreu pela necessidade que os discentes observaram de contribuir com a autoestima dos 

acompanhantes dos pacientes pediátricos. Inicialmente sobre orientação da docente foi 

questionado a todos quem queria participar da ação, os discentes realizaram uma sessão de 

limpeza de pele facial, de maquiagem, de penteados e também harmonizaram o ambiente com 

músicas relaxantes para o momento. Após essa seção foi realizada a dinâmica do espelho, na 

qual um dos discentes ficou responsável por uma caixa de presente e informou que iríamos 

compartilhar com os participantes. Para a pessoa escolhida era informado que dentro da caixa 

encontrava-se a fotografia de uma pessoa, porém quando a mesma abria a caixa veria o 

reflexo dela mesma e assim deveria dizer ao restante do grupo se essa pessoa lhe merece todo 

o respeito e admiração do mundo e explicar o porquê, sendo que ela não revelaria quem 

estava na imagem, e assim a caixa seria entregue a todos os demais acompanhantes. Assim, ao 
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final da dinâmica reforçamos a importância da autoestima, valorizando-nos individualmente 

física e psicologicamente, reforçando as capacidades individuais de cada um e que cada um 

dos participantes simbolizam os presentes que seriam dados e que o processo de internação de 

uma criança é difícil para todos. Por tal motivo, o acompanhante é um presente para os 

profissionais por contribuir no cuidado e conhecem a criança de forma singular e por 

apoiarem as mesmas nesse processo de hospitalização. Entregamos brindes com batons e 

presilhas com flores para o cabelo, juntamente, com uma mensagem simbolizada por uma 

âncora que representa a parte estável do nosso ser, ou seja, aquela que em meio a tempestade, 

é capaz de manter a estabilidade. Resultados: Durante e após a ação foi perceptível a 

mudança de postura dos acompanhantes positivamente, pois sentiram -se valorizados ao 

resgatar um pouco da auto estima esquecida devido o processo de hospitalização de seus 

filhos, logo ficou claro para os acadêmicos a extrema importância de se trabalhar o cuidado 

voltado também para o acompanhante, muitas vezes negligenciado durante o período de 

internação pediátrica. Os participantes da ação demonstraram a partir de suas expressões, 

satisfação em resgatarem o autocuidado e a valorização de suas características singulares, 

discursos e experiências de vida foram socializados, potencializando e reforçando suas 

qualidades e assim lembrando que são pessoas admiráveis e importantes por tudo que 

realizam em prol da reabilitação da saúde de seus filhos. Conclusão: O processo de 

hospitalização de pacientes pediátricos é complexo, pois além das dificuldades encontradas na 

realização dos procedimentos voltados para a criança, é necessário que o cuidado se amplie ao 

acompanhante que também lida com a mudança na rotina, a falta de uma rede de apoio que 

geram sentimentos como o medo, a ansiedade e que acarretam num estresse emocional que 

abala consideravelmente a saúde mental dos mesmos, principalmente com a auto estima, pois 

os cuidados acabam sendo exclusivos para a criança. Diante disso, é importante realizar 

atividades voltadas para esse público, a fim de promover um espaço acolhedor e se criem 

vínculos facilitadores no processo de cuidado, o lúdico é a ferramenta mais indicada para tal, 

pois corrobora proporcionando o lazer, focando as atividades nas problemáticas encontradas. 

O enfermeiro é um profissional capacitado para a identificação dessas problemáticas, lida com 

o paciente e acompanhante durante todo o período de hospitalização, além de possuir 

conhecimento para a realização de atividades lúdicas voltadas para a promoção do bem estar 

físico e mental desses acompanhantes. 

 

Descritores: Enfermagem pediátrica, Humanização da assistência, Acompanhantes de 

pacientes. 
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