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RESUMO 

Este trabalho tem como elemento norteador a proposta de humanização dentro do 

ambiente hospitalar através de atividades de lazer e lúdicas vivenciadas no setor 

pediátrico do Hospital J. Tal investigação é um estudo de caso, com objetivo de mapear 

as atividades de lazer oferecidas no Setor Pediátrico e entender as contribuições que 

estas e outras atividades de lazer poderiam gerar na melhoria de saúde dos pacientes. A 

humanização e o uso de conceitos da hotelaria convencional em hospitais provoca 

melhorias no desenvolvimento do setor e na qualidade de vida, tanto para os clientes 

externos quanto para os clientes internos. Um olhar sobre tais questões é fundamental, 

pois à nova exigência do cliente de saúde não busca somente médicos de renome no 

mercado ou aparelhos de última geração para o tratamento da patologia que possui, mas 

procura e exige um tratamento com dedicação, carinho, atenção e presteza por parte de 

toda equipe, ou seja, um tratamento hospitalar humanizado. O estudo busca contribuir 

para futuros debates e proposições sobre a temática em ambientes hospitalares. 

 

Palavras - chave: Lazer, hotelaria hospitalar; humanização; pediatria. 



 
 

ABSTRACT 

This work has the guiding element of the proposal humanization in the hospital 

environment through leisure activities and recreational experienced in pediatric sector 

Hospital J. This research is a case study, in order to map the leisure activities offered at 

the Pediatric Sector and understand the contributions that these and other leisure 

activities could generate in improving patients' health. Humanization and the use of 

conventional concepts of hospitality in hospitals leads to improvements in the 

development of the sector and the quality of life both for external customers and for 

internal clients. A look at these issues is critical because the new requirement of the 

health of client seeks not only renowned doctors on the market or high-end devices for 

the treatment of disease you have, but seeks and requires treatment with dedication, 

affection, attention and promptness by the entire staff, or a humanized hospital 

treatment. The study seeks to contribute to future discussions and proposals on the 

subject in hospital settings. 

 

Key - words: Leisure, hospital catering; humanization; pediatrics. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, no interior dos hospitais se evidencia a preocupação com a 

satisfação e o bem-estar dos pacientes. Desta inquietação surge a hotelaria hospitalar, 

que através do uso de conceitos da hotelaria convencional visa oferecer satisfação aos 

clientes de saúde, por meio de um ambiente mais hospitaleiro e de uma nova concepção 

de qualidade no atendimento.  

A qualidade no atendimento, evidenciada neste trabalho, é um termo importante, 

utilizado como ferramenta nos estabelecimentos de saúde na busca por melhorias no 

quadro clínico do paciente. E, neste aspecto, por se tratar de um serviço importante para 

o ser humano, o conceito de hotelaria hospitalar ganha cada vez mais destaque, atuando 

como um dos instrumentos para que as instituições de saúde possam alcançar a 

excelência em seus serviços, como declaram Erhart & Bohrer (2007). 

Os clientes de saúde, agora, buscam por serviços de excelência, como segurança, 

conforto e bem-estar, ou seja, priorizam mais que um tratamento médico eficiente. 

Souza (2006) afirma que, assim como um hotel, os hospitais procuram oferecer serviços 

e atendimento de qualidade e acomodações confortáveis. Busca-se, no exemplo de 

qualidade oferecido pela hotelaria, extrair conceitos e serviços que contribuam para 

aperfeiçoar o atendimento hospitalar, a fim de tornar a estada do cliente de saúde e o 

ambiente hospitalar mais agradável. 

Diante dessa temática, os hospitais tem implantado o setor de lazer com o objetivo 

de contribuir para a melhoria de saúde física e emocional de seus clientes. As atividades 

de lazer, vivenciadas no ambiente hospitalar, são monitoradas por profissionais de 

saúde, objetivando práticas recreativas adequadas a cada patologia, visando o bem-estar 

do cliente sem pretensão de obter lucro sobre esse serviço. Taraboulsi (2003) cita a 

importância do lazer para o indivíduo, independente de sua faixa etária, como um meio 

de cura para o desgaste emocional, psicológico e físico a qual está sujeito no dia-a-dia.  

O lazer nos hospitais é descrito por Cunha (2011) como um meio de auxiliar no 

desenvolvimento das ações intrínsecas da criança. Por isso, a implantação desse espaço 

se torna favorável a estimular as necessidades e potencialidades lúdicas, tanto da 

criança, quanto de seu acompanhante, promovendo uma interação social e afetiva.  
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A prática cotidiana da ludicidade e do brincar tem como finalidade tonar a estadia 

da criança, no ambiente hospitalar, mais alegre e menos dolorosa, auxiliando em 

melhores condições para sua recuperação de saúde. 

Armond, Vasconcelos & Martins (2002) mostram que são nos primeiros anos de 

vida que ocorrem os principais desenvolvimentos do indivíduo, sendo estes de caráter 

psicossocial, emocional, físico e biológico. Uma criança só terá desenvolvimento e 

crescimento de forma plena se tiver um ambiente que a estimule a se comunicar e a 

obter habilidades de interação e diversão com demais crianças.  

Assim, tem-se como objetivo geral analisar o grau de influência do uso de 

conceitos da hotelaria no setor pediátrico do Hospital Oeste D’OR. Bem como, mapear 

as atividades de lazer vivenciadas no ambiente hospitalar e identificar, sob a ótica dos 

profissionais que ali trabalham, as possíveis contribuições que tais atividades propiciam 

para a recuperação de saúde dos clientes de saúde do setor pediátrico.  

Para Erhart & Bohrer (2007), a hotelaria hospitalar é um desafio para quem opta 

por trabalhar ou estudar sobre este novo nicho de mercado, pois se trata de um assunto 

novo e pouco explorado. A ausência de debates com esta temática vem se confirmando 

nos últimos anos, principalmente quando se busca uma reflexão com um olhar 

construído sob a ótica da hotelaria. Tendo em vista que a maioria dos estudos foi  

originado a partir de profissionais da área de saúde.  Ressalto que ambos os olhares e 

formações são fundamentais, mas “o lugar de onde se fala” provoca mudanças na forma 

de análise do objeto de estudo e das questões que são postas no universo a ser 

investigado.  

A construção de um saber a partir do campo da hotelaria se configura em um 

diferencial deste estudo, entendendo que o mesmo pode trazer elementos novos para a 

reflexão teórica e até mesmo de futuras intervenções desenhadas em projetos de 

extensão ou em consultorias.   

Foi realizado um Estudo de caso, com análise de dados quali-quantitativos. Esses 

dados foram coletados através de observação, questionários semi-abertos aplicados aos 

colaborados do hospital e entrevista direcionada a coordenadora do Setor de Hotelaria. 

No primeiro capítulo, será apresentado o Hospital, desde sua origem, mudanças 

ocorridas durante todo o seu tempo de funcionamento até os dias de hoje, onde foi 

incorporado à Rede D’Or, com a implantação e ampliação de setores, antes inexistentes. 
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Além de descrever os serviços oferecidos e como funcionam no dia-a-dia da rotina 

hospitalar. E, ao final, um aprofundamento sobre o setor estudado. 

No segundo capítulo, será abordada brevemente a história da Hospitalidade, 

conceituando-a tanto no ramo da hotelaria convencional como na hotelaria hospitalar. E 

a partir desta reflexão, há um aprofundamento sobre como a hospitalidade se tornou 

importante no ambiente hospitalar como ferramenta de qualidade no atendimento ao 

cliente de saúde. 

No terceiro capítulo, apresento o conceito de lazer, com seus diferentes conceitos, 

que foram modificados com o passar dos anos e com a mudança de comportamento da 

sociedade. Neste capítulo, será problematizada, também, a importância do lazer para as 

crianças, como uma atividade que auxiliar na formação sociocultural para essa faixa 

etária, bem como a exploração dessa atividade no ambiente hospitalar. 

A elaboração deste trabalho revelou-se importante por se tratar de um assunto, 

ainda, pouco explorado, tanto no meio acadêmico como no mercado de trabalho, 

despertando, assim, o interesse em conhecer um pouco mais sobre a área estudada.  
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METODOLOGIA 

 

O presente estudo é uma pesquisa exploratória com uma abordagem quali-

quantitativa e foi construído a partir de um estudo de caso por entender que esta técnica 

de pesquisa permite um conhecimento profundo da temática e dos processos existentes 

na área a ser investigada (DENCKER, 1998). 

A escolha do espaço investigado se deu a partir de uma experiência que tive como 

funcionária no Hospital J, no período de junho de 2013 a abril de 2014. Ao observar que 

o Hospital apresentava um projeto de implantação do Setor de Lazer, que se constituiria 

no espaço da brinquedoteca e de atividades recreativas, foi pensado, a partir daí, 

acompanhar esse processo, visando saber os resultados que essas atividades alcançariam 

na recuperação de saúde dos pacientes e de que forma que este novo cenário poderia 

dialogar com a proposta de humanização hospitalar. 

Assim, no período de fevereiro a junho de 2015 começou-se a se desenvolver o 

estudo de caso neste hospital. Utilizou-se de três técnicas de coletas de dados: a 

observação não participante, questionários semi-abertos e entrevista. Somado a estes 

procedimentos escolhidos, foi realizado no primeiro momento, um levantamento 

bibliográfico sobre o assunto proposto, ação que se perpetuou em todo o processo da 

pesquisa. Esse levantamento foi importante para adquirir novos conhecimentos através 

de autores que trabalham com a temática da pesquisa. 

A observação não participante privilegiou a vivência e a participação junto aos 

profissionais que atuam no setor pediátrico, os clientes de saúde internadas e aos 

responsáveis pelos mesmos, para a obtenção de dados e descoberta de novas 

informações, originando novas hipóteses (BECKER, 1999). A observação com os 

clientes de saúde deu-se especificamente com os que estavam na faixa etária de 01 (um) 

a 10 (dez) anos, com tempo de internação de, no mínimo, 01 (uma) semana, sendo estes 

subdivididos, onde cada grupo participava das atividades de acordo com sua idade.  Tais 

observações foram desenvolvidas no momento em que os clientes de saúde 

experimentavam as atividades de lazer propostas no hospital, como por exemplo, os 

Contadores de Histórias. 

Os questionários semi-abertos foram aplicados aos funcionários do Setor de Lazer 

e Hotelaria Hospitalar  e do Setor Pediátrico, com intuito de problematizar a temática 

sob o ponto de vista dos colaboradores do hospital, a fim de contribuir para as melhorias 



13 
 

 

futuras e expansão do setor e suas atividades. O universo da coleta de dados projetada 

inicialmente era de 45 funcionários, sendo estes tanto do Setor de Hotelaria, quanto da 

Enfermagem Pediátrica – técnicos ou enfermeiros, tendo funcionários representantes de 

todos os plantões de trabalho – sendo 4 plantões de 12 horas cada, numa escala 12x36 – 

a fim de não tornar a amostra tendenciosa, ou seja, deixando de coletar dados de alguém 

que não teve a oportunidade de participar, como afirmam Vieira & Wada (2010). Dos 

45 questionários foram efetivamente aplicados 20, o obstáculo nesta fase se constituiu 

pelo receio que alguns colaboradores tinham em expor suas percepções e opiniões sobre 

o trabalho e a empresa, se comprometendo então neste espaço. No entanto, os que não 

responderam o instrumento de pesquisa contribuíram com conversas informais durante 

o trabalho de campo. 

O terceiro instrumento de coleta de dados, a entrevista, foi realizado com o 

coordenador do Setor de Hotelaria objetivou entender sobre a origem do setor e os 

desafios enfrentados para a sua estruturação e capacitação de seus funcionários, bem 

como sobre a dinâmica adotada pelo hospital para trazer a seus pacientes a vivência do 

lazer. A entrevista foi direcionada a Coordenadora de Hotelaria e estabeleceu-se um 

diálogo informal para a obtenção dos dados, de forma mais profunda e útil para os fins 

da pesquisa dentro do contexto estudado.  

Ressalto que as dificuldades encontradas durante todo o procedimento de pesquisa 

se deram, principalmente, ao observar, durante o trabalho de campo, que o projeto de 

atividade de lazer previsto para o setor pediátrico não foi efetivado em sua plenitude no 

Hospital J, sendo aderidas apenas algumas atividades lúdicas, em um determinado 

período durante a internação. Esta realidade modificou o objetivo da pesquisa ao longo 

do processo de construção deste trabalho, onde existiu a necessidade de observar e 

conhecer as atividades de lazer já oferecidas ao Setor Pediátrico, além de buscar as 

contribuições que outras atividades de lazer poderiam acarretar na melhoria de saúde 

dos pacientes. 
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CAPÍTULO  I - O HOSPITAL J 

 

1.1 Breve Histórico do Hospital J 

 

O Hospital J
1
 foi fundado em 1969, e desde então oferece serviços particulares, é 

localizado em Campo Grande na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No ano de 1996, a Casa 

de Saúde teve a sua primeira ampliação, sendo transformado, então, em Hospital Geral, 

chamando-se Casa de Saúde e Maternidade Joari, se associando a uma grande rede de 

hospitais algum tempo depois. Em 2013, o hospital ganhou a marca, passando a 

pertencer, de fato, a Rede a qual já se fazia associado. Tendo como missão “oferecer aos 

seus clientes um atendimento médico hospitalar com qualidade e eficiência, dentro dos 

padrões éticos e de respeito ao indivíduo”
2
.  

Seguindo todas as normas de padronização estabelecidas pelos órgãos de saúde, o 

Hospital J conquistou a Acreditação ONA (Organização Nacional de Acreditação)
3
 

Nível 2, pelo IQG – Instituto Qualisa de Gestão. Este certificado de qualidade é “a 

garantia do acompanhamento das barreiras de segurança definidas, dos principais 

processos desenhados e dos protocolos implantados”
4
. Pois é realizada uma análise 

crítica dos controles de processo e de resultados, assim como de processos e de 

protocolos assistenciais, com o estabelecimento de planos de ação e de melhorias, 

promovendo a interação entre os setores e o foco na qualidade dos serviços ao cliente.  

Desde sua fundação até os dias de hoje, o hospital passou por importantes 

transformações. No início de seu funcionamento, atendia, prioritariamente, serviços de 

Ortopedia, Pediatria, Clínica Geral e Obstetrícia, possuindo apenas uma UTI com (8) 

leitos, UTI Neo Natal e Pediátrica com (4) leitos cada e (2) andares com (16) quartos 

cada, totalizando (56) leitos. Oferecia, ainda um Centro Cirúrgico, composto de (5) 

salas, atendendo cirurgias emergenciais e eletivas.  

Por se tratar de um hospital particular, os clientes atendidos são aqueles que 

possuem plano de saúde, como, também, aqueles que podem pagar pelo serviço. 

                                                             
1 Buscando preservar a imagem do hospital, o nome atribuído ao mesmo será fictício. 
2
 Disponível em www.oestedor.com.br, 09:30  em 01 de julho de 2015 

3
 Organização que busca padronizar os serviços e atendimentos dos hospitais no Brasil, possuindo 3 

níveis de acreditação: Acreditado (Nível 1), Acreditado  Pleno (Nível 2)  e Acreditado por Excelência 

(Nível 3). 
4
 Disponível em www.oestedor.com.br, 09:30  em 01 de julho de 2015 

 

http://www.oestedor.com.br/
http://www.oestedor.com.br/
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Seu público principal se concentra nos moradores da região e bairros vizinhos, 

como Guaratiba, Mendanha, Santa Cruz e Bangu. Com o passar dos anos, e o 

crescimento do hospital, seu público se tornou ainda maior, passando a receber 

moradores de outros municípios, como Seropédica, Nova Iguaçu e Itaguaí. 

O setor de Hotelaria Hospitalar existe desde 2006, com a necessidade de 

implantar um setor que estivesse relacionado à humanização do ambiente hospitalar, 

reunindo, assim, o que há de mais novo em tecnologia a um ambiente que busca aliviar 

a angústia dos que procuram o serviço hospitalar. Com isso, o hospital buscou oferecer 

a seus clientes o serviço de Governança, com a arrumação dos leitos e higienização 

padronizada de todos os setores, mudando os produtos utilizados, com o intuito de 

modificar o “cheiro de hospital” e tornar o ambiente mais agradável a seus clientes e aos 

colaboradores, sem negligenciar os parâmetros de higienização orientados para os 

serviços de saúde. 

Além disso, as parturientes ganhavam kits de presentes, pelo nascimento de seus 

filhos, ao receber alta. E no final do ano de 2014, o Setor de Governança buscou 

estender este serviço para todos os clientes com a disposição de amenities em todos os 

quartos, como uma forma de padronizar este serviço em todas as alas de internação, 

conforme acontece em toda a rede a qual pertence. 

No ano de 2013, o Hospital viu a necessidade de proporcionar às crianças um 

momento de alegria em datas comemorativas. Assim, as crianças internadas passaram a 

receber visitas e agrados de personagens. E, em 2014, o hospital disponibilizou um 

espaço para que Contadores de Histórias pudessem oferecer às crianças atividades 

literárias aos finais de semana, modificando sua rotina durante a internação. 

No ano de 2013, os gestores do Hospital, influenciados pelos conceitos que 

estruturam a hotelaria hospitalar, observaram a necessidade de proporcionar às crianças 

momentos lúdicos em datas comemorativas (dia das crianças, natal), como um 

instrumento que contribuiria significativamente para a melhora do quadro de saúde de 

seus pacientes de saúde. Assim, as crianças internadas passaram a receber visitas e 

agrados de personagens infantis como o Papai Noel e o Coelho da Páscoa. E, em 2014, 

o hospital disponibilizou um espaço para que Contadores de Histórias pudessem 

oferecer às crianças atividades literárias aos finais de semana, modificando sua rotina 

durante a internação. 
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1.2 A Estrutura e os Serviços Prestados no Hospital J 

 

Atualmente a unidade tem capacidade total de duzentos (200) leitos e seu berçário 

conta com sete (7) incubadoras e vinte e um (21) berços, sendo o único hospital da rede 

com serviço de Maternidade e UTI Neo natal no Rio de Janeiro. 

O Hospital conta com unidades de terapia intensiva neonatal, pediátrica e adulto: 

UTI Adulto com trinta e dois (32) leitos sendo dois (2) de isolamento, UTI Neonatal 

com dezesseis (16) leitos, UTI Pediátrica com oitos (8) leitos, lactário com fluxo 

unidirecional e agência transfusional. 

O hospital possui Emergência Adulta e Pediátrica com Sistema SmartTrack, um 

sistema criado pela Rede, com o objetivo de atender em menor tempo os casos de 

emergência considerados não-graves. Possui, também, Emergência Ortopédica, 

Cirúrgica Geral e Pediátrica.  

Nos serviços assistenciais, o hospital oferece atendimento de todos os tipos de 

especialidades médicas, cirurgias eletivas e emergenciais, além dos mais diversificados 

exames, tanto clínico como de imagem, desde os simples até os mais complexos, 

incluindo o serviço de hemodinâmica e cirurgias plásticas.  

Como serviços de apoio, é oferecida alimentação para os acompanhantes dos 

pacientes, bem como lanchonete para os visitantes, além dos serviços de limpeza e 

arrumação dos quartos. 

Devido à mudança de nome e incorporação numa grande rede de hospitais, o 

Hospital J se encontra em fase de reforma e reestruturação interna, com o objetivo de 

melhor atender seus clientes com um maior número de leitos, procedimentos, exames e 

serviços. 

Há, em seu planejamento, como parte de sua reestruturação física e de serviços, a 

proposta de instalar uma floricultura e um espaço para visitantes no interior do hospital, 

como um meio de atender suas necessidades, respectivamente, de comprar flores para 

presentear seus familiares ou amigos que se encontram hospitalizados, alimentação, e 

espera pelo horário de visitas, que é restrito em alguns setores. 
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1.3 Os setores do Hospital J 

  

Os setores são divididos em três grandes áreas: Administrativo, Assistencial, 

Apoio. 

Na área administrativa, estão agrupados: Recursos Humanos e Departamento 

Pessoal, Medicina e Segurança do Trabalho, Faturamento e Auditoria, Administração 

Geral e Ouvidoria. 

Na área assistencial, tem-se a Emergência Adulta e Obstétrica, Emergência 

Pediátrica, UTI, Unidade Coronariana, UTI Neo Natal e Pediátrica, Setor de Imagem e 

Hemodinâmica e Centro Cirúrgico. 

A área de atividades de apoio está dividida em Setor de Nutrição e Dietética, 

Hotelaria Hospitalar, Manutenção e Informática, Almoxarifado e Farmácia.  

 

 

Figura 1 - Organograma 



18 
 

 

1.4 A Pediatria do Hospital  

   

Antes da expansão do hospital, a Ala Pediátrica era dividida com a Ala Obstétrica, 

tendo, apenas, (8) quartos, com (15) leitos no total. Em 2013, a Ala Pediátrica ganhou 

novas instalações em um novo andar, passando a ter (14) quartos, totalizando (22) 

leitos.  

A rotina estabelecida era apenas as visitas dos médicos e a ida dos técnicos para 

dar os medicamentos, onde cada criança se mantinha em seu quarto com seus 

brinquedos ou assistindo televisão. 

Por serem crianças, muitas vezes, se mostravam entediadas e impacientes, 

querendo ter um momento de diversão. Observar crianças brincando de pega-pega no 

corredor se tornou frequente, e esta brincadeira, algumas vezes, acarretava em 

escorregões e novos machucados, podendo estender a internação da criança no hospital.  

Nesta ala estão hospitalizadas as crianças que possuem alguma enfermidade de 

baixo risco, como, também aquelas que precisam submeter-se a algum procedimento 

cirúrgico e os que precisam se reestabelecer após uma alta da internação na UTI 

Pediátrica. 

A UTI Pediátrica do hospital tem uma coordenação separada da Ala Pediátrica, 

pois também atende a UTI Neo Natal. Esta UTI teve um aumento de 4 leitos para 12 

leitos no último ano, podendo atender, assim, uma demanda maior de pacientes. 

As patologias que levam a internação das crianças na Unidade Intensiva são 

diversas e, algumas delas, precisam de atenção especial e precaução de contato para 

evitar o contágio em outras crianças. Devido a estas precauções, é necessário manter 

algumas medidas de conduta dentro do Setor, o que impede que as crianças saiam dos 

seus leitos e tenham a mesma prática de brincar como as crianças da Ala Pediátrica.  

As visitas na UTI são mais restritas e, por isso, as crianças se sentem muitas mais 

entristecidas e incomodadas com a quantidade de aparelhos e medicamentos que 

precisam suportar. 

Com a modernização e reestruturação do Hospital J e a utilização de serviços, 

considerando conceitos de humanização do ambiente hospitalar, a gestão atuante passou 

a ter uma preocupação maior em oferecer às crianças algum modelo de atividades que 

os afastasse das brincadeiras “perigosas” nos corredores do andar em que estavam 
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internados. A partir desta ideia, a Ala Pediátrica teve como princípio se tornar um 

ambiente que busca aliviar a angústia dos que procuram o serviço hospitalar. 

Esta atualização de incorporar novos conceitos ao Setor Pediátrico iniciou em 

2013, em parceria com o Setor de Hotelaria do hospital, trazendo este ambiente algo que 

pudesse promover alegria não só as crianças do andar, mas, também, as crianças da 

UTI, que precisavam de uma prática de diversão para minimizar a sensação do ambiente 

hostil em que se encontravam. 

Os colaboradores que se dedicavam a cuidar dos pacientes se mostravam 

prestativos em auxiliar na tentativa de agradá-los, porém mantendo seu padrão de 

comportamento e distanciamento dos pacientes. Com a inserção das práticas de lazer 

neste novo setor, o envolvimento de toda a equipe de enfermagem se tornou mais 

importante e menos distanciada das crianças, o que possibilitou que o medo de tomar 

remédios ou de realizar exames se tornasse menos importante para as mesmas. 

Como resposta a estas novas técnicas e métodos de estabelecer uma relação mais 

humanizada com esses pequenos enfermos, muitos, ao receber alta e deixar a unidade 

hospitalar, dão àqueles que cuidaram deles um agrado, sendo uma cartinha, um desenho, 

uma foto no porta-retrato, ou algo que simbolize a importância de sua dedicação para 

com eles. 
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CAPÍTULO II – HOSPITALIDADE NO AMBIENTE HOSPITALAR 

 

2.1 O conceito de Hospitalidade no Ambiente Hospitalar  

 

O ato de hospedar pessoas é uma prática muito antiga e, por isso, sempre se fez 

necessária as constantes transformações no setor em prol da melhoria da qualidade dos 

serviços existentes, tanto na hotelaria como nos diversos ramos que podem ser 

agregados ao ramo hoteleiro, como serviços de água, saneamento, transportes, 

comunicação, hospitais que são essenciais e indispensáveis “pelo fato de oferecer todo o 

suporte necessário à realização de qualquer atividade” (SOUZA, 2006).  

Segundo Marques & Pinheiro (2009), desde a antiguidade clássica, “as pessoas 

buscam tratamento de saúde em localidades diferentes de sua moradia”. Essas pessoas 

não viajavam sozinhas, pois estavam com sua saúde debilitada, fazendo com que algum 

familiar se tornasse seu acompanhante, e, assim, também usufruísse das dependências e 

do atendimento da instituição.  

Godoi (2008) nos dá o conceito etimológico das palavras que originaram a palavra 

hospitalidade, que por sua vez, são as mesmas que originaram o conceito de hospital. 

“Hospitalis” e “hospitium”, na antiguidade, eram os locais designados para abrigar os 

viajantes e peregrinos, mas também os enfermos e outros doentes. Ou seja, o mesmo 

estabelecimento recebia os viajantes e senhores feudais, tratava também os feridos e 

doentes. As pessoas, que necessitavam de algum tipo de tratamento, não tinham, a 

disposição, um local específico, ou “pelo menos notícias e relatos não identificam com 

certeza a existência desses locais com a finalidade de atendimento” (MORAES, 

CÂNDIDO & VIERA, 2004). 

A grande evolução aconteceu em decorrência das Cruzadas, pois foi a partir deste 

marco histórico que começaram a surgir casas de tratamento, com o objetivo de cuidar e 

tratar os doentes no trajeto ou próximo aos locais dos combates. Doenças, pragas e 

pestes alastravam-se com facilidade dentre as populações, naquela época, pois as 

condições de higiene e de alimentação eram mínimas. Com o passar dos tempos, essas 

casas de tratamento foram se aprimorando, tornando-se as precursoras dos hospitais 

modernos (GODOI, 2008). 
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Castelli (2005) define como hospitalidade a prestação de serviços, gratuitos ou 

não, oferecidos ou disponibilizados por uma pessoa ou por uma empresa, mas “quando 

a hospitalidade oferece acomodação, torna-se hospedagem” (p. 56). 

Com a evolução dos tempos, da capacidade humana e dos meios de transportes, 

houve também o surgimento de cidades que, além de receber novos moradores, 

recebiam viajantes. E, para atender esses viajantes, surgiram as estalagens e hospedarias 

que permitiram que as viagens de comerciantes e membros da nobreza se tornassem 

mais acessíveis, e resultando numa hospitalidade formal (GODOI, 2008). 

As hospedarias se aprimoraram, assimilando e aplicando conceitos, que hoje, 

conhecemos como Hotelaria. Fazem parte deste conceito, “leis de regulamentação de 

preços, aumento da qualidade dos serviços, na higiene e na alimentação”. (ERHART & 

BOHRER, 2007, p. 15) 

Moraes, Candido & Viera (2004), ao falar em hospedagem, destacam a 

hospitalidade, palavra originária do latim “hospitalitate”. E, ainda, afirmam que “toda 

entidade que deseja hospedar, não poderá fazê-lo sem que haja hospitalidade”. 

De acordo com Erhart & Bohrer (2007, p.38), 

 

Hospitalidade é o ato ou efeito de hospedar, é a qualidade do 

hospedeiro e hotelaria não é sinônimo de luxo e glamour, mas sim de 
conforto e qualidade. O conceito está baseado na idéia de bem receber 

ou acolher. A hospitalidade pode manifestar-se por meio de muitas 

maneiras: pelos gestos, pelas palavras, pelas leis e pela pluralidade 
imensa de outras formas. Pode também contribuir para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas e tornar os hospitais um lugar mais 

humano. A hospitalidade é hoje uma ferramenta de gestão 

imprescindível nos hospitais.  

 

A hospitalidade vem passando por grandes mudanças na prestação de seus 

serviços para satisfazer os desejos de seus clientes, buscando agregar valores aos 

produtos e serviços que são oferecidos, a fim de gerar valores aos clientes. 

Além disso, para que se tenha uma qualidade total na prestação desses serviços 

oferecidos é primordial que se tenha uma interrelação entre os setores, bem como a um 

bom funcionamento e harmonia entre seus funcionários, com um bom treinamento e 

motivação, desempenhando, assim, o melhor atendimento aos clientes, e superando suas 

expectativas.  

Sobre a assistência e hospedagem hospitalar, Abbas (2001) relata que sua origem 

deu-se na China, no século XII a.c., onde funcionavam agências para o atendimento de 
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pobres que estavam doentes. No século III, com forte influência dos ensinamentos do 

médico hindu Susruta, há a criação de uma série de hospitais: “uns para tratamento de 

enfermos com cuidados de enfermeiros, outros para doenças contagiosas, casas de 

repouso, etc”. Porém, foi com influência do Budismo que surgiram as primeiras 

instituições hospitalares (MORAES, CÂNDIDO & VIERA, 2004). Já em Roma, nesse 

mesmo século, os hospitais eram predominantemente militares, destinados a cuidar da 

recuperação dos soldados para as lutas (ABBAS, 2001).  

Há relatos de que, em meados do século XVI, houve a criação de um Hospital 

Geral na França, destinado a cuidar dos mendigos e pobres que viviam nos arredores da 

cidade de Paris. Porém foi com a Revolução Industrial, a divisão do trabalho e a 

especialização da mão-de-obra que fez com que os médicos que, antes tratavam seus 

pacientes em domicilio, passassem a ter seus próprios consultórios e nos hospitais. Com 

o avanço da tecnologia e o surgimento de diversos aparelhos e instrumentos, os 

hospitais se tornaram ambientes centrais para diagnósticos e tratamentos da população 

(ABBAS, 2001). 

Atualmente o olhar sobre a hospitalidade em ambientes hospitalares é mais ampla 

abordando o elemento econômico, o atendimento e a melhoria da saúde do cliente como 

define Abbas (2001, p.10) “o hospital é uma unidade econômica que possui vida própria 

e, difere das outras empresas porque o seu objetivo ou ‘produto’ básico é a manutenção 

ou restabelecimento da saúde do paciente”, podendo atender suas necessidades físicas, 

emocionais e psicológicas. 

Dentro da área de saúde, a hospitalidade encontrou seu caminho de qualidade 

mediante a hotelaria hospitalar, que mudou conceitos e quebrou paradigmas ao 

introduzir serviços ate então restritos à área de hotelaria, e que humanizou o 

atendimento prestando pelas instituições de saúde, inserindo os hospitais que optaram 

em uma nova realidade até então desconsiderada no Brasil, a de que hotelaria hospitalar 

é sinônima de qualidade no atendimento hospitalar. 

Ao mudar a administração hospitalar, é importante que, tanto o paciente quanto o 

seu acompanhante, “sintam-se como se estivessem hospedados em um hotel e não nas 

dependências de um hospital” (MARQUES & PINHEIRO, 2009). 

Godoi (2008, p.31) descreve que uma das diferenças existentes entre a hotelaria e 

os hospitais, está no objetivo de existir da empresa, assim como as motivações dos 

profissionais que neles atuam, pois 
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O hotel é um empreendimento que comercializa a hospedagem de 

pessoas em transito ou não, com a oferta de serviços parciais ou 
completos que atendam as necessidades dos viajantes. Já o hospital é o 

empreendimento que comercializa os serviços de saúde, sua 

manutenção, seu resgate ou oferta de tratamentos médicos e a cura de 

doenças. 

 

O autor define que “a hotelaria hospitalar é a introdução de técnicas, 

procedimentos e serviços de hotelaria em hospitais”, que agrega benefício social, físico, 

psicológico e emocional tanto para pacientes e familiares como para funcionários de um 

hospital. 

Nesse sentido, a partir do final dos anos 90, os serviços de hotelaria começaram a 

ser inseridos nos hospitais, surgindo assim a Hotelaria Hospitalar.  

O Hospital Mount Sinai, de Nova York, é considerado um dos pioneiros da 

hotelaria hospitalar ao diferenciar os seus serviços com um atendimento luxuoso, onde 

os pacientes recebiam robes, amenities de marcas famosas e frigobares, para melhor 

atendê-los. Era possível encontrar nos quartos dos hospitais até pequenas bibliotecas 

(MORAES, CÂNDIDO & VIERA, 2004). 

A partir do ano 2000, o Brasil começa a investir na Hotelaria Hospitalar, porém 

“não se sabe exatamente quem tenha sido o primeiro hospital a desenvolver esse 

trabalho”(ERHART & BOHRER, 2007, p. 27). Somente nos últimos 10 anos, a 

hotelaria hospitalar tem ganhado espaço e conseguido modificar o conceito de serviço 

humanizado nas instituições hospitalares. 

Taraboulsi (2003, p.18) define a hotelaria hospitalar como: 

 

uma tendência que veio para livrar os hospitais da “cara de 

hospital” e que traz em sua essência uma proposta de adaptação 

a nova realidade do mercado, modificando e introduzindo novos 

processos, serviços e condutas.  

  

O segmento da hotelaria hospitalar está ocupando uma posição de destaque no 

mercado e está em grande expansão e desenvolvimento, por se tratar de um serviço de 

importância de vida para o ser humano.  

Devido ao crescimento da população, houve a necessidade de novos hospitais para 

suprir a demanda. Além disso, o acesso a tratamentos médicos e a abertura econômica 
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do país permitiu que, a estrutura hospitalar, fosse cada vez mais estruturada com o 

passar dos anos. Entretanto, há pouco tempo essa área passou a ter a devida atenção, 

mesmo diante da relevância de seu papel, que consiste na valorização da qualidade da 

assistência prestada ao cliente, por meio das interfaces com os diversos serviços 

hoteleiros. 

A prática deste novo segmento foi uma maneira de amenizar o sofrimento dos 

clientes de saúde, devido à internação, aplicando um padrão de serviço hoteleiro, desde 

o pronto-socorro até o retorno para casa. E tem como objetivo conciliar a saúde e o ato 

de hospedar, tornando o ambiente mais acolhedor para a família do paciente. 

Muitos hospitais estão optando por oferecer serviços que ultrapassam o 

atendimento médico, e têm atestado o quanto tem sido vantajoso oferecer uma gama de 

serviços diferenciados que atendem públicos mais exigentes (GODOI, 2008).  

Nessa perspectiva, Taraboulsi (2003) apresenta o cliente de saúde, sendo ele um 

enfermo, um familiar ou até mesmo um visitante, abrangendo assim, toda e qualquer 

pessoa que esteja presente no contexto hospitalar, garantindo-lhes serviços humanizados 

e de qualidade, pois este cliente de saúde busca conhecer, de modo técnico e científico, 

as tecnologias existentes nos hospitais. 

Quando se trata em investir na qualidade, investe-se na vida do cliente e na 

melhoria do atendimento, o que tornará o hospital mais preocupado em servir, do que 

em vender. Nesse contexto, Boeger (2005) define dois tipos de hospitalidade nos 

hospitais: a hospitalidade comercial, na qual o cliente de saúde paga para receber a 

assistência devida, e a hospitalidade social, onde este cliente de saúde recebe 

atendimento necessário pelo profissional de saúde, de forma voluntária e gratuita, sem 

perspectiva de reciprocidade. 

Com esta forma aplicada de gestão, Godoi (2005) ressalta que o hospital pode 

“interferir nas ações de humanização e perceber como esse modelo pode impactar no 

relacionamento entre as pessoas”, além de ser um valor para a conquista de uma melhor 

qualidade de atendimento à saúde do cliente, é também uma melhoria das condições de 

trabalho para os profissionais.  

Pessini & Bertachini (2006, p.03) exemplificam este processo ao dizer que: 

 

a humanização dos cuidados em saúde pressupõe considerar a 

essência do ser, o respeito à individualidade e a necessidade da 

construção de um espaço concreto nas instituições de saúde que 

legitime o humano das pessoas envolvidas.  



25 
 

 

  

 Por isso, é importante que os hospitais possuam, não só, equipamentos 

tecnológicos, mas também, equipe de profissionais qualificados que se preocupe em 

atender seus clientes de saúde tanto na esfera médica como na esfera psicossocial 

(BENATTI, 2009). 
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2.2 Departamento da Hotelaria no Hospital J 

 

Godoi (2008) exemplifica as semelhanças estruturais e funcionais entre setores de 

hotéis e hospitais. Para o autor estes setores não realizam, somente, os mesmos serviços 

básicos, mas, também priorizam por profissionais com igual qualificação em ambos os 

segmentos. Oferecem vários serviços semelhantes nos seus diversos setores, como por 

exemplo, a cozinha, a recepção, a telefonia, a governança, a lavanderia entre outros, 

diferenciando-se o público que será atendido. Pode-se destacar: 

  

Recepção: dividida em três setores, como a emergência, internação e atendimento aos 

visitantes. Esses setores são responsáveis por dar boas-vindas aos clientes de saúde que 

precisa de um atendimento, seja uma informação ou uma assistência de saúde. 

 

Reservas ou Internação: nesse setor são feitas as autorizações dos clientes de saúde 

que precisam ser internados, seja para um tratamento ou para uma cirurgia, tanto eletivo 

quanto emergencial. 

 

Governança: este setor tem a responsabilidade do bem receber, destacando o conforto e 

a segurança de uma boa internação. Todo o serviço de rouparia, camararia, higiene e 

limpeza devem garantir o cuidado com a saúde do cliente. 

 

Lavanderia: serviço que prioriza o atendimento aos clientes internos do hospital, sendo 

responsável pela limpeza e desinfecção de todo o enxoval hospitalar. 

 

A&B ou SN&D: a alimentação hospitalar tem tido uma mudança considerável, ao 

perceber que o cardápio pode ser, sim, saboroso e atraente, mantendo a dieta e a 

segurança alimentar do paciente. Essa mudança foi necessária para que o paciente sinta 

prazer ao se alimentar e não guarde esse momento da refeição como um momento de 

rejeição ao serviço do hospital.  

 

Eventos: cursos, seminários e congressos tem sido muito frequentes nos hospitais, por 

isso, muitas instituições visaram melhorar sua estrutura na construção ou obtenção de 

espaços e equipamentos para a realização desses eventos. Estes eventos são destinados 
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aos funcionários do hospital, médicos e enfermeiros, com o objetivo de capacitar e/ou 

informar sobre mudanças ou novidades na área hospitalar.   

 

Lazer: a presença de profissionais do lazer tem ganhado espaço nos hospitais, devido a 

necessidade de fazer com que as crianças tenham uma distração durante o momento em 

que estão hospitalizadas. Pode-se destacar aqui as atividades da brinquedoteca, 

contadores de histórias, teatros, videotecas e outros. 

  

Outros setores foram incorporados aos hospitais, para melhor atender aos 

visitantes e acompanhantes, pois estes clientes são considerados tão importantes como 

aqueles que se encontram internados recebendo assistência. Dentre esses setores estão a 

floricultura, lojas de presentes e conveniência, lanchonetes, e outros. 

Vários setores de um hospital podem ser estruturados ou reestruturados para 

oferecem serviços de melhor qualidade e conforto aos clientes, familiares e visitantes, 

adequando o seu funcionamento ao prestado pela hotelaria, sempre priorizando o 

cuidado e atenção, considerando os riscos maiores a saúde dos pacientes, como também 

dos profissionais que ali trabalham (GODOI, 2008)  

No Hospital J, o setor da Hotelaria não é estruturado como na hotelaria 

convencional, considerando os conceitos de Godoi, acima retratados. Por ser um setor 

novo dentro do hospital, é dividido, apenas, como um Setor de Governança, subdividido 

em Rouparia, Serviços Gerais/Higiene e Lazer.  

A Rouparia é dividida em Setores Fechados (UTI’s e Hemodinâmica) e Andares, 

com a disposição de roupas de cama e banho para todos os setores e amenitites para os 

andares. Os Serviços Gerais são divididos em Interno e Externo, tendo como função, a 

limpeza, higienização e desinfecção do ambiente interno e externo, além de cuidados 

especiais na coleta de lixo e no jardim. 

Pode-se observar, no Setor de Lazer os Contadores de Histórias, Doutores da 

Alegria e Visitas de personagens comemorativos, como Papai Noel e Coelho da Páscoa. 

As atividades propostas neste setor são desenvolvidas em um local adaptado e ocorrem 

periodicamente aos finais de semana. 

   



28 
 

 

CAPÍTULO III – LAZER NO AMBIENTE HOSPITALAR 

 

3.1 - Um breve Apontamento Sobre o Conceito de Lazer e Suas Interfaces 

 

O conceito de lazer é amplo, vai além de uma simples diversão, pois a dilatação 

do conceito de lazer é vinculado a uma concepção de qualidade de vida e direito social 

com o intuito de aprimorar a saúde física e mental.  

Dumazedier (1979) aponta que alguns sociólogos e historiadores consideram a 

existência do lazer em todos os períodos e em todas as civilizações. Mas vale ressaltar 

algumas modificações conceituais a cerca do lazer ao longo da história, como na Grécia 

Antiga, Idade Média e Revolução Industrial.  

Na Grécia Antiga, o tempo livre era considerado uma ociosidade praticada pelos 

filósofos e fidalgos, ou seja, era um tempo desocupado. Esta ociosidade “estava ligada 

aos mais altos valores da civilização” e o tempo de trabalho era pago através do trabalho 

dos camponeses e serviçais (DUMAZEDIER, 1979). Portanto, este tempo ocioso não 

era designado como lazer, pois este era conceituado como uma prática que pressupunha 

o trabalho. 

Na Idade Média, o papel da Igreja Católica designou uma construção do conceito 

de lazer como sendo uma prática errônea e mal vista pelo clero, sendo considerado um 

tempo que não favorecia os exercícios de crescimento espiritual. Assim, o tempo livre 

deveria ser dedicado ao serviço da Igreja. O ato de trabalhar significava, para a Igreja, 

um momento de edificação do ser humano, algo que era agradável à Deus. 

O Período da Revolução Industrial foi considerado a explosão dos tempos sociais, 

e, é claro, que a concepção de lazer sofreu modificações. Após novas caracterizações no 

novo formato da jornada de trabalho e das atividades industriais, as análises conceituais 

sobre a prática de lazer se tornaram mais limitadas. O lazer “possui traços específicos, 

característicos da civilização nascida da Revolução Industrial” (DUMAZEDIER, 1979).  

Assim, o lazer se consolidou na sociedade capitalista, tendo como princípio que 

para todo tempo de trabalho deveria existir um tempo de não-trabalho, desenvolvendo 

ações ligadas à satisfação de suas necessidades, sejam, passeios, assistir filmes, danças e 

músicas, leituras ou jogos (FALEIROS, 1980). 

Inclusive no Brasil o debate sobre lazer, no campo acadêmico, surgi a partir da 

década de 70, com o processo de industrialização que instituiu mudanças no tempo 

social dos indivíduos, leis trabalhistas e uma ressignificação sobre o trabalho. 
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Solidificando um campo fértil para o debate em questão e confirmando o olhar de 

Dumazedier.  

O lazer era visto, no século XIX, como uma mercadoria a ser vendida às classes 

mais favorecidas, arriscando “deixar no desconhecido o efeito dos valores do lazer 

sobre o tempo, o espaço, a cultura vivida em todas as classes sociais” (DUMAZEDIER, 

1979). A relação do lazer como uma prática que ostenta o poder econômico do 

indivíduo que a usufrui é evidenciada na obra de Thorstein Veblen, escreveu, em 1899, 

a obra “A teoria da classe ociosa”.  

Por isso, que, Zingoni (2008) afirma que o reconhecimento do lazer “tomasse um 

rumo para o contexto capitalista, fazendo com que as famílias se tornassem 

consumidoras de mercadorias lúdico-culturais”. E, ainda, relata que estudos sobre lazer 

e vida familiar apontam que as relações sociais e a prática de atividades manuais se 

tornam mais estreitas por meio do tempo de diversão dentro e fora de casa, completando 

o desenvolvimento do homem. 

Segundo Gomes e Melo (2003) a visibilidade dada ao lazer deve-se: ao 

entendimento de que a compreensão da cultura passa pelas práticas de lazer, 

principalmente se o debate for cultura de massa e a lógica do consumo; o crescimento 

da indústria do lazer; o aumento das iniciativas governamentais através de programas de 

políticas públicas de lazer; ou, valorização do trabalho nos tempos atuais. 

Para Marcellino (2008) a prática do lazer sempre existiu, no entanto, com uma 

variação de seus conceitos e significados. Às vezes, reforçando o par de oposição, Lazer 

X Trabalho. Caracterizando o lazer como o tempo de descanso após o trabalho, onde as 

diferenças socioeconômicas dificultavam e segregavam aqueles que podiam usufruir 

dessa prática. Neste cenário destaca-se o não envolvimento das crianças com atividades 

de lazer, que por não estarem no mercado de trabalho, não eram consideradas 

indivíduos que vivenciariam essa experiência. 

Camargo (1989) conceitua o lazer como 

 

Um conjunto de atividades gratuitas, prazerosas, voluntárias e 
liberatórias, centradas em interesses culturais, físicos, manuais, 

intelectuais, artísticos e associativos, realizadas num tempo livre 

roubado ou conquistado, [...] e que interferem no desenvolvimento 
pessoal e social dos indivíduos.  
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Diante das tensões impostas pelo universo industrial o homem moderno busca 

cada vez mais momentos de “fuga” deste universo, por entendê-lo como “uma prisão 

que incita uma evasão” (KRIPPENDORF, 2003). Esta busca tem associado à concepção 

de lazer a viagens e ao turismo, como aponta Krippendorf (2003): 

 

(...) o turismo é uma válvula de escape que permite o relaxamento das 

tensões, a orientação das vias socialmente inofensivas e das 
esperanças não realizadas. O lazer é uma droga aprovada pela 

sociedade, um analgésico que dá a ilusão de uma melhora passageira, 

mas que não pode curar a doença em si (Id, p.46). 

 

 

Marcelino (1983) é um dos primeiros autores brasileiros que se distanciam desta 

relação ao acreditar que as atividades vivenciadas no tempo destinado ao lazer podem 

trazer mudanças no plano cultural e na forma da sociedade pensar. Apresentando, a 

temática com uma forte relação com o papel da educação, sendo ela capaz de direcionar 

o uso do tempo livre.  

Atualmente outros autores têm compartilhado com este olhar entendendo o lazer 

como um “processo educativo continuado” e não só como uma prática recreativa, 

podendo contribuir para uma nova leitura sobre educação, política, cultura, culminando 

em uma nova percepção sobre qualidade de vida. Entre estes autores, destaco Pinto 

(2008, p. 49) que analisa as práticas educativas pelo e para o lazer, apontando às 

contribuições desta relação: 

 

 
Como processo educativo, o lazer atua sobre os meios de reprodução 

da vida, sua dimensão sociocultural mais visível e prática. Como 
produto de ação socioeducativa, de um lado, pode contribuir para 

qualificar o ser humano a olhar, perceber e compreender o vivido, se 

reconhecendo na percepção do outro, distinguindo semelhanças e 

diferenças entre si, o mundo em que vive e outros sujeitos – 
construindo a sua própria identidade e história. De outro lado, pode 

contribuir para favorecer novas relações socioculturais alicerçadas nos 

preceitos lúdicos e democráticos, que têm como ponto de partida o 
reconhecimento dos direitos e deveres como cidadãos. Pode 

influenciar sobre fatores que agem contra exclusão, preconceitos e 

marginalização. 

 

Segundo a autora a educação pelo lazer “aprimora os gostos culturais” e a 

educação para o lazer possibilita “ampliar e diversificar oportunidades culturais”. Tanto 

a educação pelo e para o lazer acaba gerando no indivíduo uma autonomia o que 
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possibilita diferentes usos do seu tempo livre, e, porque não dizer um novo pensar sobre 

sua história, cultura e política, podendo ser representadas através dos patrimônios 

materiais e imateriais.  

Nesta dimensão, o olhar de Pinto (2008) reforça a ideia de Marcellino (2008), é 

impossível pensar as questões do lazer sem questionar sua relação com a educação e  

que “democratizar o lazer é democratizar o espaço”. Espaço, este, que contribui para a 

construção do conhecimento e da sociedade e, que, acontece na interação familiar, entre 

amigos, na escola e no trabalho. Pinto (2008), ainda, descreve que é possível vivenciar o 

lazer e obter, através dele, conhecimento sobre as diferentes práticas culturais. Por isso, 

faz-se necessária a viabilidade de espaços e equipamentos, e diversos conteúdos, sejam 

esportivos, tecnológicos ou artísticos, objetivando na garantia de uma animação lúdica. 

Com isso, evidencia-se a importância do Estado em elaborar e executar políticas 

para o lazer, garantindo sua efetivação como um direito social. 

Nessa perspectiva, a escola se tornou um espaço favorável para a prática do lazer, 

com uma estrutura que possibilita a interação social através do esporte, da leitura e do 

aprendizado.  

O lazer atua como processo educativo, contribuindo na qualificação do ser 

humano, em sua concepção de valorizar, reconhecer e distinguir as semelhanças e 

diferenças entre si e o outro, cooperando para o combate a exclusão e ao preconceito 

(PINTO, 2008). 

Envolver atividades lúdicas durante o lazer, nos diferentes espaços em que as 

crianças brincam, promove um desenvolvimento significativo nos aspectos psicomotor, 

cognitivo, social e afetivo da criança.  Esta ludicidade é inserida no ato de brincar 

através de brinquedos, objetos, leitura, e quaisquer componentes que auxiliem no 

acréscimo do saber e do ser da criança. É através destes brinquedos e objetos que a 

criança demonstra tudo aquilo que sente e que imagina em relação ao espaço e a 

situação que está vivendo. 

Levar para dentro dos hospitais este modelo de brincar, “acreditando que o lúdico 

contribui para minimizar traumas da doença e hospitalização, permite o 

desenvolvimento e crescimento saudável" da criança em todos os aspectos. (FROTA, 

GURGEL, PINHEIRO, MARTINS & TAVARES, 2007)  

Ao utilizar objetos e brinquedos que assimilam a natureza hospitalar, como 

termômetros, estetoscópios, seringas, a criança assemelha a rotina vivida no hospital 
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com as brincadeiras, facilitando no andamento do tratamento e na sua recuperação de 

saúde. 

Esta prática tem se tornado cada vez mais constante nos hospitais, tendo em vista 

que já existem hospitais equipados com espaços apropriados para receber esses 

pequenos clientes de saúde e proporcionar-lhes um atendimento mais humanizado e 

adequado a suas condições emocionais. 
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3.2 – Atividades de Lazer Durante a Internação no Hospital J 

 

Desde as últimas décadas o lazer tem se configurado como um portador de 

possibilidades de desenvolvimento pessoal e social, e os fatores recreação e 

divertimentos se tornaram componentes desta atividade. 

A atividade lúdica é um fator importante para o desenvolvimento do ser humano 

em seus primeiros anos de vida. Importância, esta, garantida por lei através da 

Constituição e, também, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), onde, garante 

que, toda criança é um cidadão e, dentre todos os seus direitos, sejam civis, sociais ou 

políticos, o lazer é visto como um direito básico (ISAYAMA & GOMES, 2008) 

Ou seja, tanto o poder público quanto a sociedade tem como dever propiciar 

oportunidades e experiências de lazer às crianças, praticando o livre exercício da 

cidadania plena. Neste sentido, a leitura de Isayama & Gomes (2008) reafirma a 

contribuição do ato de brincar na infância, ao cooperar com a inserção cultural e social.  

Quando uma criança é hospitalizada, todo o processo de interação social fica 

comprometido, pois ela sai do seu ambiente habitual e entra num espaço desconhecido 

e, muitas vezes, traumático (SOUZA & MARTINS, 2013). Por serem considerados 

ambientes que deixam a criança vulnerável, se faz necessária a criação de um espaço 

onde esta criança, que se encontra hospitalizada, se sinta acolhida e protegida.  

Souza & Martins (2013) destacam que todo hospital que apresenta setor de 

internação pediátrica tem como obrigatoriedade suprir as demandas e necessidades 

desse tipo de cliente de saúde.  

Essa obrigatoriedade está descrita na Lei Nº11.104/21 MARÇO/2005, que diz: 

 

Os hospitais que ofereçam atendimento pediátrico contarão, 
obrigatoriamente, com brinquedotecas nas suas dependências, [...] e 

aplica-se a qualquer unidade de saúde que ofereça atendimento 

pediátrico em regime de internação. Considera-se brinquedoteca, [...], 
o espaço provido de brinquedo e jogos educativos, destinado a 

estimular as crianças e seus acompanhantes a brincar. (Lei 

Nº11.104/2005, Arts.1º e 2º) 

  

Esse espaço é criado para que haja a promoção do brincar e da atividade lúdica no 

cotidiano das crianças, transformando, assim, a hospitalização em algo menos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.104-2005?OpenDocument


34 
 

 

desagradável, e o espaço passa a “assumir uma configuração, baseada no mundo 

imaginário da criança” (GODOI, 2008). 

Ainda há hospitais que não possuem esse espaço de promoção do brincar, mas 

que, disponibilizam salas com outras atividades, como teatros, leitura de histórias e a 

presença de profissionais, como os “Doutores da Alegria”, com o intuito de divertir e 

distrair a criança durante o tempo de hospitalização. As atividades propostas no 

Hospital J reproduzem esta realidade, pois o mesmo não possui equipamentos 

específicos, mas oferece serviço nesta área por entender que algumas atividades se 

tornam práticas de lazer, podendo ser encontradas, seja na música, estudando, 

brincando, etc. 

Dentre as atividades que podem ser desenvolvidas no ambiente hospitalar, com 

base nas pesquisas de Godoi (2008), pode-se destacar:  

 

Teatro: onde acontece a representação de histórias conhecidas pelas crianças ou, até 

mesmo, peças com conteúdos educativos, com o intuito de promover uma orientação 

divertida sobre cuidados com a higiene pessoal e, também, podem ser relacionadas com 

o contexto hospitalar, sobre como cuidar das feridas, tornando o assunto voltado para o 

olhar da criança.  

 

Contadores de histórias: é uma atividade que estimula a participação e a imaginação 

das crianças. As histórias, também, podem variar entre contos conhecidos ou histórias 

educativas. 

 

Apresentações musicais: o autor diz que a música é um instrumento importante no 

universo infantil, e associa-la no ambiente hospitalar tem um significado maior. A 

finalidade é levar outras crianças, fazendo com que aquelas que estão hospitalizadas 

possam ter uma maior interação com “o mundo lá fora”. Entretanto, essa atividade exige 

um cuidado maior para que as crianças não fiquem muito agitadas. 

 

Visitas de Personagens: há hospitais que contratam atores em ocasiões especiais, como 

o Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, para que as crianças possam ter a comemoração 

dessas datas especiais, mesmo estando hospitalizadas.  

Boeger (2009), por sua vez, destaca, também: 
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Doutores da Alegria: profissionais vestidos de jalecos, representando médicos, com 

nariz, sapatos e características de palhaço, com o objetivo do entretenimento e da 

diversão, cantando, fazendo mímicas e outras brincadeiras para o público pediátrico. 

  

As atividades não ocorrem diariamente, mas precisam ser fixadas na rotina 

hospitalar como elemento importante para a promoção do lazer. 

Ainda, segundo Godoi (2008), as crianças que se encontram acamadas ou que, por 

algum motivo, não podem ter contato com as outras crianças, tem suas atividades 

desenvolvidas individualmente
5
, atendendo suas especificidades. 

Profissionais da saúde se atentaram a necessidade de estarem mais próximos de 

seus pacientes, visando a ética da valorização humana. Por isso, também, é muito 

importante, “dar a oportunidade para o profissional específico, que irá pensar o lazer 

como uma dimensão da vida” (CARVALHO, 2008). 

Mitre & Gomes (2013) reconhecem que alguns hospitais não valorizam e, até 

mesmo, não dão a devida prioridade e importância para este tipo de serviço. Para estes 

hospitais, este serviço é visto sem valor, pois não traz benefícios ou lucros rentáveis. 

Porém, Carvalho (2008) contradiz, ao afirmar, que lazer e saúde são fundamentais e 

precisam ser reconhecidos como um maio para se aprender a fazer a vida melhor. 

  Contrapondo os conceitos de Godoi, foi possível observar que o Hospital J não 

fixou, ainda, as atividades de lazer que compõem uma brinquedoteca no seu Setor de 

Lazer. Há, excepcionalmente, uma sala reservada e adaptada, onde são feitas as 

atividades lúdico-literárias, com as crianças, ordenadas pelos Contadores de História.   

Interrogada sobre a possibilidade de se ter uma brinquedoteca no hospital, a 

gestora de Hotelaria informou que a gestão do hospital tem um projeto de futuras 

mudanças em seus serviços e a oferta de novos serviços de lazer está entre eles. Este 

projeto teve seu início em 2013, e faz parte da nova reestruturação do hospital. 

Entretanto, algumas atividades já foram incorporadas no cotidiano do Setor Pediátrico.  

  

                                                             
5
 Essas atividades acontecem de forma interativa com o brinquedista e sua família, com o intuito de 

proporcionar à criança um momento de descontração, mediante a impossibilidade de estar em convívio 

com as outras crianças.  
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3.2.1 – Doutores da Alegria 

  

Os Doutores da Alegria são uma Organização sem Fins Lucrativos, sustentada por 

patrocinadores e sócios mantenedores, sejam empresas ou pessoas físicas e recursos 

advindos de eventos e palestras.  

A Organização foi fundada por Wellington Nogueira no ano de 1991, e sua 

origem “foi inspirada no trabalho do Clown Care Unit, criada por Michael Christensen, 

diretor do Big Apple Circus de Nova York”. Wellington fez parte da equipe de palhaços 

em 1988, que satirizava as rotinas médicas e hospitalares mais conhecidas. Ao regressar 

ao Brasil, decidiu implantar um programa semelhante, composta por uma equipe de 

profissionais especializados em artes circenses ou teatro, criando, assim a Organização 

Doutores da Alegria. 

Esta organização realiza cerca de 50 mil visitas por ano a crianças hospitalizadas 

nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife
6
. 

Caracterizados como palhaços e vestindo jalecos de médicos, estes profissionais 

da alegria buscam, não só, levar diversão para as crianças nos hospitais, mas, também, 

relacionar-se a assistência proporcionada pela equipe de enfermagem, estimulando a 

essência saudável dessas crianças e, consequentemente, tornando-as mais aptas e 

dispostas aos tratamentos propostos, o que também irá agir na melhora da sua condição 

de saúde, mesmo que estas não estejam especificamente centradas na cura de sua 

doença. (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2008) 

A Organização Doutores da Alegria atua em parceria com hospitais públicos e 

privados, nas alas pediátricas e de oncologia pediátrica, estabelecendo uma relação com 

as crianças hospitalizadas, a partir do entendimento sobre seu universo, aspirações, 

angústias e atitudes. A este trabalho a organização adotou o nome de “Programa de 

Palhaços Besteirologistas”. 

O trabalho no Rio de Janeiro teve início em 1998, após período de trabalho em 

parceria com os Doutores Palhaços, grupo que já atuava na cidade desde 1995. Os 

Doutores da Alegria, geralmente, atuam de forma rotineira nos hospitais, visitando-os 

duas vezes por semana, durante seis horas por dia. Porém, a visita no Hospital J 

acontece, simplesmente, três vezes ao ano, sendo uma deles próximo ao Dia do Circo, a 

                                                             
6  www.doutoresdaalegria.org.br, acessado às 10:00 em 01 de julho de 2015.  

http://www.doutoresdaalegria.org.br/
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outra no período de férias escolares, e a última ao final do ano, ou seja, próximo a datas 

comemorativas e férias.  

Esta visita é marcada de acordo com uma solicitação feita pela administração do 

hospital. O serviço é gratuito, porém os profissionais não. Eles atuam em duplas, 

visitando os leitos da Pediatria, tanto da Ala quanto da UTI, onde estas crianças se 

encontram, cantando músicas, fazendo brincadeiras, construindo uma atividade lúdica, 

como dobradura ou desenhos, estimulando o exercício do universo imaginário da 

criança.  

Observou-se que a construção de um espaço que promove alegria para as crianças 

não excluiu a possibilidade de estabelecer uma interação entre os pais, acompanhante e 

equipe médica, transformando o momento de medicação, ou realização de exames 

menos estressante e traumática para as crianças.  
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3.2.2 – Contadores de Histórias 

  

A atuação dos Contadores de Histórias em diversos hospitais no Rio de Janeiro se 

dá através de uma parceria com Instituições, assim como acontece com os Doutores da 

Alegria. 

A instituição parceira do Hospital J é a “Associação Viva e Deixe Viver”, uma 

Organização sem Fins Lucrativos, também, sustentada por parceiros e sócios 

mantenedores, que capacita os voluntários que se dispõem a realizar o trabalho de 

contação de histórias. 

A vontade de se fazer algo para as crianças permeou após uma conversa com seu 

amigo e fundador do “Doutores da Alegria”. A partir daí, Valdir Cimino entendeu a 

atenção que as crianças necessitavam e que não precisava planejar nada, apenas 

imaginar e deixar acontecer, como no mundo imaginário infantil.  

Assim, através de atividades culturais que estimulam o desenvolvimento das 

aptidões, sentidos, pensamentos e ações dessas crianças, este projeto “contribui para a 

humanização dos serviços a elas destinados, integrando no seu cotidiano as condições 

sensíveis de comunicação e interação com a realidade externa”
7
. E então, em 1997, a 

entidade foi formada, com o objetivo de fazer com que a contação de histórias fosse, 

para as crianças hospitalizadas, um meio transformador para a saúde emocional, para a 

educação interrompida e para a comunicação com outras crianças e com os pais. 

Portanto, a Associação: 

 

Tem como missão fomentar a Educação e Cultura na Saúde 

através da leitura e do brincar, transformando o atendimento 

clínico e a internação hospitalar de crianças e adolescentes em 

um momento mais alegre, agradável e terapêutico, contribuindo 

para o bem estar de seus familiares e equipe multidisciplinar.  

 

 

 Os voluntários são formados e capacitados através de palestras, vivências, 

dinâmicas e treinamento nos hospitais, além de ter alguns requisitos essenciais para 

atuar no ambiente hospitalar e a predisposição em realizar trabalho voluntário com 

compromisso e responsabilidade. 

                                                             
7 www.vivaedeixeviver.org.br, acessado às 11:00 em 01 de julho de 2015. 

 

http://www.vivaedeixeviver.org.br/
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Hoje, já são mais de 135.000  crianças atendidas e mais de 1.300 voluntários 

contadores de histórias formados atuando nos estados de Bahia, Ceará, Minas Gerais, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, além de Brasília, no 

Distrito Federal. 

Em 2005, fui criado o Instituto Rio de Histórias, afiliada da Associação, que 

passou a exercer as atividades no Rio de Janeiro. Atualmente, fazem parte 130 

contadores de histórias, distribuídos e atuando  nos 22 hospitais parceiros, sendo 16 da 

rede pública e 6 hospitais privados, dentre eles o Hospital J –  mais 86 novos 

voluntários em treinamento e 40 voluntários fazedores de histórias, oficineiros, 

palestrantes, dinamizadores, terapeutas, músicos e parceiros em geral. 

Atuando no Hospital J há pouco mais de seis meses, os Contadores de História 

são personagens que já fazem parte dos finais de semana do hospital. Durante três dias – 

sexta-feira, sábado e domingo –, no período da tarde, esses profissionais buscam, 

através de atividades literárias, mexer com o mundo imaginário das crianças, 

desenvolvendo atividades diversas, como contos de histórias com fantoches, com a 

participação das crianças, no intuito de fazer com que as mesmas mantenham em 

atividade sua potencialidade de imaginação e cognição, aspectos estes que auxiliam no 

desenvolvimento educacional e escolar da criança. 

Estas atividades são desenvolvidas numa sala, cedida pelo hospital, para as 

crianças que podem sair de seus leitos e não tenham nenhuma objeção em se locomover 

ou em ter contato com outras crianças. Esta sala foi adaptada para receber as crianças 

com mínimo de conforto possível, tendo decorações apropriadas para o público e 

tatames emborrachados cobrindo todo o chão, evitando, assim, que elas se machuquem 

ou ocorram quaisquer outras intervenções no seu tratamento de saúde. 

Para as crianças acamadas, até mesmo da UTI, ou com precaução de contato, as 

atividades são desenvolvidas dentro da unidade, pois o importante é que nenhuma 

criança seja excluída do mundo de fantasias das histórias contadas e que todas possam 

ter essa relação com o lúdico-literário. E a participação dos familiares e/ou euipe de 

enfermagem é o diferencial, pois a criança não se sente sozinha ao brincar de faz-de-

conta, mesmo não podendo estar em contato com outras crianças. 
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3.2.3– Personagens Infantis 

  

A atuação de personagens infantis nos hospitais tem como objetivo levar pra 

dentro do ambiente hospitalar o momento de fantasia e animação, remetendo a seu 

mundo e suas histórias, podendo, ou não, representar datas comemorativas ditas 

importantes para as crianças. 

Hoje, em muitos hospitais, é muito comum ver que hospitais levam esse modelo 

de divertimento para as crianças que se encontram internadas e impossibilitadas de ter 

um momento de diversão como quando estão de férias ou nos finais de semana. 

Os mais diversos personagens de histórias e contos infantis são responsáveis por 

levar alegria às crianças, nos diversos hospitais, sendo estes públicos ou privados. Esta 

prática é feita por voluntários, sejam de Organizações Não-Governamentais ou 

funcionários do próprio hospital, que se disponibilizam a doar parte do seu tempo e de 

sua atenção em prol da diversão. 

No mês de março ou abril, as crianças da Ala Pediátrica e UTI Pediátrica recebem 

um bombom do Coelhinho da Páscoa. Em dezembro, o Hospital J faz promove a 

chegada do Papai Noel, deixando a cada criança internada uma pequena lembrança de 

Natal. 

Esses dois personagens já são esperados, não só pelas crianças, mas, também, 

pelos colaboradores do hospital. “Foi uma forma que o Hospital J encontrou de fazer 

com que as crianças tivessem o Dia de Natal e o Dia de Páscoa”, afirma a coordenadora 

de Hotelaria. 
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3.3 – Os Profissionais do Hospital J e suas Percepções sobre o Lazer e a Ludicidade 

no Ambiente Hospitalar  

 

 O Hospital J oferece a seus clientes de saúde as mais diversas especialidades 

médicas e serviços, e para isso, conta com pouco mais de 700 profissionais, atuando nos 

mais diversos setores. O setor de Hotelaria possui, em média, 45 colaboradores, 

divididos em 4 plantões, sendo 2 diurnos e 2 noturnos, destinados a cuidar da Rouparia 

e Governança. No Setor de Pediatria são envolvidos 4 enfermeiros, 16 técnicos de 

enfermagem, e os médicos pediatras. 

 Foi feita uma análise sobre as características socioeconômicas dos entrevistados 

destes dois setores, como também dos contadores de histórias. Mediantes estas 

informações, foi feita uma pesquisa sobre suas opiniões em relação ao ambiente de 

trabalho e, posteriormente, sobre as atividades de lazer desenvolvidas no ambiente 

hospitalar e como estas atividades podem ser importantes para o tratamento dos 

pequenos pacientes. 

 Dentre os respondentes, a faixa de idade se mostrou dividida, porém pode-se 

constatar que funcionários acima de 36 anos tem um número de importante relevância. 

 

 

Gráfico 1 

 

Dentre os 20 respondentes, apenas 3 são homens, sendo, estes, um técnico de 

enfermagem e dois contadores de história. O hospital, em sua grande maioria, é 

composto de um corpo de colaboradores do sexo feminino. 
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Gráfico 2 

 

 Para esta pesquisa foram entrevistados 17 colaboradores, envolvendo estes dois 

setores além dos 3 contadores de histórias que atuam no hospital, como um serviço 

terceirizado, totalizando, assim, 20 respondentes. 
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Os funcionários do Hospital J que possuem renda entre 1 a 3 salários mínimos são 

aqueles que trabalham no Setor de Hotelaria. 

 

 

         Gráfico 4 

 

Dentre os motivos que os levaram a trabalhar no Hospital J, os respondentes 

puderem assinalar mais de uma opção no questionário. A possibilidade de ascenção 

profissional na empresa, bem como os benefícios oferecidos pelo hospital a seus 

colaboradores são os motivos considerados mais importantes pelos respondentes. 
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Questionados sobre quanto tempo atuam no Hospital J, doze dos 20 respondentes 

já trabalham no hospital a mais de 5 anos, tendo com visão que o hospital possui uma 

baixa rotatividade de funcionários, evitando alto índice de demissões e admissões.  

 

          Gráfico 6 

 

Quanto ao grau de instrução dos respondentes, 50% corresponde aqueles que não 

possuem o ensino médio completo ou superior. Esta estimativa, é vista pela gestora do 

setor de Hotelaria como uma dificuldade a ser vista e modificada, motivando seus 

funcionários a voltarem aos estudos e buscar novas admissões tendo o grau de 

escolaridade como requisito importante. 

 

 

          Gráfico 7 

0 0 

3 

5 

12 

Há menos de 
1 mês 

De 1 a 6 
meses 

De 6 meses a 
1 ano 

De 1 a 5 anos Mais de 5 
anos 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Tempo de Trabalho 

4 4 

2 

9 

1 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Ensino 
fundamental 
incompleto 

Ensino 
fundamental 

completo 

Ensino médio 
incompleto 

Ensino médio 
completo 

Ensino 
superior 

Grau de Escolaridade 



45 
 

 

O atendimento aos pacientes é visto pelos respondentes como uma ferramenta 

importante e positiva para o hospital. Em segundo lugar, ficam empatados a equipe de 

profissionais e a recreação das crianças. 

 

 

         Gráfico 8 

 

Por outro lado, os respondentes afirmam que a alimentação é vista como algo 

negativo sobre o Hospital J. A mesma refeição servida aos funcionários também é 

oferecida aos acompanhantes dos pacientes e é um serviço que poderia ser melhorado e 

diversificado. 

Em segundo lugar, foi destacado como um fator desfavorável a localização. Pois 

por ser afastado do centro comercial, na entrada e saída dos funcionários, muitas vezes, 

estes correm riscos de assaltos. 

E por último, eles destacaram que não possuem um espaço confortável para 

descansar nos horários de intervalo e almoço/jantar. Muitos fazem plantões dobrados e 

necessitam de comodidade. O Hospital J oferece o espaço dos Colaboradores, porém 

não atende de forma confortável as necessidades de descanso dos funcionários. 
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         Gráfico 9 

 

Interrogados sobre como fazem para chegar ao local de trabalho, 75% dos 

respondentes informaram que utilizam o ônibus como principal meio de transportes. 

Mesmo aqueles que possuem carros, optam por ir de ônibus, pois o estacionamento do 

hospital é liberado, apenas, para médicos e enfermeiros. Aqueles que moram um pouco 

mais distante utilizam o trem como meio para chegar mais rápido ao local de trabalho, 

não excluindo a possibilidade dos ônibus, quando necessário. 
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Entre os principais problemas relacionados ao trabalho, os colaboradores 

enfatizam a falta de segurança nos arredores do hospital, representando 52% dos 

entrevistados. E 48% mencionam o baixo salário que recebem, buscando fazer plantões 

extras para aumentar a renda no pagamento. Como em qualquer ambiente de trabalho, 

há colaboradores que não se sentem totalmente satisfeitos. 

 

 
         Gráfico 11 

 

 

Sobre o que consideram de positivo no Hospital J, sete dos entrevistados 

demonstraram opinião indiferente em relação à resposta dos demais.  Os outros 13 

entrevistados ficaram divididos em infraestrutura e saneamento, considerando o local 

em que trabalham o melhor hospital da região, não só em estrutura física, como, 

também, em relação aos serviços oferecidos aos pacientes. 
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Após um tempo de estudo e observação no Hospital J, foi possível coletar alguns 

dados a fim de analisar a perspectiva de seus funcionários sobre esta nova temática – o 

lazer – que é vivenciada no hospital. Buscou-se perceber a opinião dos profissionais de 

Hotelaria e Pediatria sobre as contribuições que as atividades de lazer trariam para os 

clientes de saúde e, também, para o hospital. 

Em relação aos benefícios advindos dessas atividades para o tratamento dos 

pequenos pacientes, a maioria dos entrevistados respondeu de forma passiva, 

considerando que não alteraria em nada no tratamento. Uma das justificativas destas 

respostas é que esta prática é vista como uma forma do hospital atrair mais clientes e 

não em oferecer um serviço diferenciado às crianças. Acreditam que, com o passar do 

tempo, as atividades não acontecerão mais. 

Apenas 5 dos respondentes consideram que as atividades trazem, sim, melhorias e 

benefícios durante o tratamento, e ficam contentes e contagiados em ver a alegria das 

crianças com as atividades em que participam. 

 

 

                  Gráfico 13 

  

  

Mesmo entre aqueles que acham que as atividades não interferem nem beneficiam 

no tratamento dos pacientes, ainda assim, 56% dos entrevistados consideram as 

atividades importantes para as crianças, levando em consideração aspectos de diversão e 

distração para elas. Aqueles que opinaram sobre as atividades serem desnecessárias no 

ambiente hospitalar justificaram que o hospital:  
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Não fará isto por muito tempo, deixando as crianças frustradas e 

tristes daqui a algum tempo. Se for pra começar e parar, daqui a algum 
tempo, seria melhor nem ter começado, (...) se torna desnecessário. 

(Respondente A) 

 

 

          Gráfico 14 

 

Foi solicitado a cada um dos respondentes que avaliassem as atividades realizadas 

durante a internação desses pacientes. Nas opções descritas abaixo, foram consideradas 

todas as atividades desenvolvidas pelos Contadores de histórias e Doutores da Alegria.  

Além disso, foi feita uma avaliação sobre a importância de atividades de lazer, 

considerando a futura implantação da brinquedoteca do hospital. 

Em decorrência de muitas respostas negativas, os respondentes consideram ruim a 

interação das crianças, pois acham que assim podem prejudicar no tratamento uns dos 

outros caso tenham contato físico.  

Sobre a produção de cartazes, a maioria considerou ruim, pois nem todas as 

crianças internadas são alfabetizadas e, por isso, aquelas que não são não teriam a 

oportunidade de participar. 

Aqueles que avaliaram as atividades como regular explicaram que “algumas 
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          Gráfico 15 

 

Ao traçar uma avaliação sobre a interrelação com outros profissionais do Hospital 

J, alguns disseram não ter boa relação com médicos e enfermeiros, tendo como 

justificativa a diferença sócio-educacional entre eles. Em relação aos gestores do 

hospital, a maioria avaliou como uma interrelação regular, devido ao grau de hierarquia. 

Dentre os 17 funcionários entrevistados, 11 disseram ter uma boa relação com os 

Contadores de histórias, que por sua vez, responderam ter boa relação como é visível no 

discurso abaixo:  

 

Temos boa relação com todos os funcionários do Hospital J, desde os 

gestores até aqueles que trabalham na limpeza. O nosso trabalho é 

trazer alegria e interação entre todos, sejam funcionários, pacientes ou 

acompanhantes. (Contador de história 1) 
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          Gráfico 16 

 

Ao responderem sobre em que aspectos as atividades contribuíram mais, os 

colaboradores do Hospital J puderam optar por mais de uma opção, tendo como 

destaque o estímulo ao estudo, afinal “algumas dessas crianças estão aqui a algum 

tempo e estão perdendo dias, semanas de aula”. (Respondente C) 

Em segundo lugar, foi a contribuição na melhoria de saúde dos pacientes. E em 

terceiro, a interação entre as crianças e, também, com os funcionários, visto que o 

ambiente se torna mais agradável e menos hostil. 
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Entre todas as atividades desenvolvidas, a atividade considerada mais importante 

foi o teatro de fantoches, e, em segundo lugar, a leitura. “São atividades que estimulam 

a imaginação das crianças e as deixam absorvidas sem eu prórpio mundo imaginário, 

podendo mudar o rumo da história”. (Contador de história 2) 

Cinco pessoas consideraram como mais importante a visita do Papai Noel e do 

Coelhinho da Páscoa, relatando que “são datas que as crianças esperam ganhar alguma 

coisa e é ‘legal’ vê a felicidade delas. Até a gente gosta”. (Respondente D) 

 

 

Gráfico 18 

 

Conhecer e observar as atividades não mudariam e nem aumentaria o interesse de 

boa parte dos respondentes pela instituição. 

 

 

         Gráfico 19 

7 

0 0 

8 

0 

5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Qual atividade mais importante 

4 

8 8 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Sim Ficou igual Não 

Conhecer e observar as 
atividades aumentou o 
interesse pela instituição de 
saúde 



53 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hotelaria hospitalar é um desafio para quem opta por trabalhar na área ou até 

mesmo estudar sobre este nicho de mercado, por se tratar de um assunto novo e pouco 

explorado, com muitos desafios a serem enfrentados. 

Observou-se que a implantação do setor de lazer no hospital demandou estudo e 

habilidade, pois foi necessário agregar serviços ao ambiente, oferecendo um conjunto 

dos mesmos, antes oferecidos apenas na hotelaria, capaz de mudar o ambiente hospitalar 

e humanizar o atendimento prestado. 

Considerando o universo investigado e todos os fatores que compõem a 

hospitalidade e o debate sobre lazer, fica evidente a importância do Setor de Lazer no 

segmento hospitalar, tendo como base a importância do brincar no desenvolvimento da 

criança, por toda a sua infância. 

Mesmo que, no decorrer da pesquisa, todo o projeto pensado pelo Hospital J não 

tenha sido implementado integralmente, a observação e o estudo sobre o que o hospital 

já oferece se mostrou pertinente para a continuação do trabalho. Pois, ainda que as 

práticas de lazer oferecidas não sejam realizadas todos os dias, elas são constantes e 

periódicas, provocando no pesquisador o interesse de conhecê-las e obter resultados em 

relação ao tratamento dos pacientes. 

Através do trabalho de campo é possível apontar que o descontentamento e a 

insatisfação vistos em alguns destes colaboradores modificou também suas opiniões em 

relação às práticas de lazer, porém, ainda que não acreditem na permanência destas 

atividades, confirmam que são importantes e relevantes para o auxílio no tratamento e 

na recuperação da saúde física e emocional das crianças, assim como para tirá-las dos 

corredores do hospital, onde passavam maior parte do tempo se distraindo com 

brincadeiras que ocasionavam novas lesões e exposição ao perigo. 

Este quadro reforça a necessidade da implantação de um setor de lazer mais amplo 

que venha atender as necessidades lúdicas destes pacientes de saúde, contribuindo com 

a melhoria do quadro de saúde dos mesmos. 

 A elaboração deste trabalho tem como motivação a possibilidade de que este não 

se finda, mas pode ser complementado e reestudado, a fim de aprofundar os 

conhecimentos e relatos sobre este novo setor em ascensão, tanto no mercado como nas 

instituições acadêmicas. 
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