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BENEFITS OF LUDIC ACTIVITIES IN MODIFICATION OF PAINFUL 
FEELING OF CHILDREN WITH CANCER IN HOSPITAL INSULATION 
UNITS

Introduction:  In relation to the negative impacts of pain on the 
quality of life of the child with cancer, they tend to represent an 
environment of frustration, fear and anxiety, and this should iden-
tify and stimulate the use of effective strategies, since distraction, 
presence family members and playful activity help to minimize 
these painful sensations as well as social issues as the child 
leaves home and friends and moves inward for a period of time, 
so it is of great relevance for the care of children with cancer, not 
only invasive treatments but also dynamic strategies that rescue 
the child’s joy and the stimulation of living. Objective: To relate 
the benefits of playful activity in the treatment of children with 
hospitalized cancer, and the reduction of pain sensation. Meth-
odology: This is a bibliographical review of the integrative type. 
Result: The distraction that play activities bring besides being de-
fined as one of the intrinsic characteristics of playing can also be 
an important auxiliary tool in coping with acute painful situations, 
and helps in recovery. Conclusion: In this way, it is of fundamen-
tal importance to the use of play activities, because even with all 
the difficulties of hospitalization, the child tends to have a good 
recovery behind the realization of these dynamic practices as 
well as develop abilities throughout their treatment.
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INTRODUCTION 

Cancer is the name given to a group of more 

than hundreds of diseases that have in common 

the disordered growth of cells that invade tissues 

and organs. When rapidly dividing, these cells 

tend to be very aggressive and uncontrollable, 

leading to the formation of malignant neoplasms. 

, which can be metastasized and the causes of 

cancer are varied and can be external or 

internal, being interrelated. External causes 

refer to the environment and the habits or 

customs of a society. Internal causes are, for the 

most part, genetically predetermined and are 

linked to the organism's ability to adapt to 

changes that occur mainly through a person's 

lifestyle (1). According to the Declaration of the 

Rights of the Child and the Adolescent, it says 

that every child has the right to be accompanied 

by one of their parents or guardians during the 

entire hospitalized period. However, the 

assistance of the nurse and his team are 

extremely important for these children and their 

families because they have physical care as well 

as emotional care. However, it is important for 

health professionals to interact with patients and 

their families, since the hospital environment is 

not very welcoming, and children and relatives 

go through moments of stress, anxiety, social 

and physical weakness, so it is the duty of 

nurses to pass such information about treatment 

to patients and family members, reducing 

anxiety suffered during hospitalization. 

Therefore a special attention focused on 

humanized care makes the difference in living, 

an example of this has the playful activities that 

help the day to day in the hospital during 

treatment, to minimize the suffering of those 

involved with the child especially the child and 

the child. family (2). It is also important to 

evaluate the pain performed in children, 

regardless of their age, because the pain is 

relative and each child has a different perception 

of painful stimuli, so the pain complaint should 

always be valued and considered to alleviate the 

discomforts caused. for the pain. Nursing staff 

should be aware of this assessment of pain in 

children, especially those with who can't 

verbalize. Therefore, nursing professionals 

should know the signs of pain and methods of 

pain assessment scales, which are: Face scale, 

Behavioral scale and Verbal numeric scale, so 

that through this assessment can correctly 

intervene in its relief. of pain. (3). The nursing 

professional involved in the care of children with 

cancer has used playful activities to minimize the 

effects of hospitalization, including pain, thus 

being an essential ally to overcome the negative 

aspects that cancer brings with it. The playful is 

a process of adaptation, because it brings more 

joy and form a pleasant environment, favoring 

the interaction with the child and the professional 

and child with the family, as well as playful 

interactions makes the child and family take the 

focus of the disease helping in the coping with 

the health and disease process in the perception 

of painful sensation and hospitalization (4). 

Therefore, the disease and hospitalization affect 

the whole family, bringing changes in their daily 

lives, as well as various invasive procedures and 

experience different experiences that cause 

different feelings. Such changes in the life of the 

child and their families need a new adaptation to 

the situation with the difficulty that the disease 

brings to their lives, as this causes the family to 

relearn how to take care of the child in a way that 

will meet their need. health and social care, as 

well as taking care of their lives from now on (5). 

Thus, it is clear the benefits of playful activities 

for children with cancer, in order to cope with the 

development of the disease in the bond of 

children and their families with the nursing 

professionals team, as well as the improvement 

of the hospital environment and readaptation of 

life with children. the new reality. This strategy 

justifies the involved aspect of the playful 

activities in the care and hospitalization with 

cancer. However in relation to the negative 

image of hospitalization together, with the pain 

experienced by a child and his / her psychic 

health in question, identifying and stimulating the 

use of dynamic strategies and activities to 

minimize these painful sensations and their 

mental health is a must. that the Nurse in front of 
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care should assign, thus avoiding all the 

suffering associated with this condition (6,7). 

OBJECTIVE 

Relate the benefits of playful activity in the 

treatment of children with hospitalized cancer, 

and the change in pain perception decreasing 

pain sensation. 

METHODOLOGY 

This is an integrative bibliographic review study 

whose data collection was performed in the 

online databases: Latin American and 

Caribbean Health Sciences Literature (Lilacs), 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO) 

National Institute of Cancer (INCA). First the 

literature survey was highlighted highlighting the 

abstracts related to the theme. Non-

conventional and English speakers were 

excluded. It was used in database searches, full 

text, Portuguese language, year 2014-2017. 

RESULTS 

After reading all the material, 9 articles related to 

the theme were selected. From what has been 

studied, it is evident the benefits of playful 

activities in children with hospitalized cancer, 

where nursing professionals plan effective 

methods of recreation such as play, fairy tales 

music and didactic moments and even a simple 

movement in the body to demonstrate affection 

or special attention to what the child has to report 

about pain or any other complaints. However, in 

order to develop playful activities, it is important 

to make a pain assessment scale, since these 

are children hospitalized with cancer, with this 

assessment the child is less likely to develop 

stress (3). All of this is seen as contributing to the 

development of the child's identity and 

autonomy. However we can observe that the 

playful activity is an ally in the treatment of these 

children, as they give back to her some 

memories of when she was in her family 

environment, so the child has no anxiety and 

fear for invasive procedures causing changes. 

its perception of pain (7). In the hospital, the 

playroom contributes to a happier environment, 

because it changes the hospital appearance, so 

that the child does not see himself as a patient, 

but in a happy and relaxed environment (4). 

CONCLUSION 

It is observed that nursing interventions on 

procedural techniques such as pain scale are 

not only sufficient for the treatment of 

hospitalized children with cancer, since pain is 

subjective and mood variation may change. 

perception of pain, so the way the professional 

gives it to this child either in a playful way or in a 

simple act of paying attention to it as a human is 

essential. Such playful activities have decreased 

the child's anxiety about treatment, thus 

reducing painful stimuli in this way has 

reassured parents or guardians who are 

following the treatment outcomes. The beneficial 

effect on children brought about by playful 

activities has developed in the child habits of 

participating, observing, reporting, imagining 

and searching for something, because play is 

one of the fundamental activities for the 

development of the child's identity and autonomy 

and the most important one. has taken the focus 

off the treatment and development of the 

disease. The child becomes less anxious and 

such activities bring nursing professionals closer 

to the children and their families. 
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INTRODUÇÃO 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais 

de centenas de doenças que tem em comum o 

crescimento desordenado de células, que 

invadem tecidos e órgãos, quando se dividem 

rapidamente, estas células tendem a ser muito 

agressivas e incontroláveis, determinando 

formação de neoplasias malignas, que podem 

sofrer metástase e as causas do câncer são 

variadas podendo ser externa ou interna, 

estando inter-relacionadas. As causas externas 

referem-se ao meio ambiente a aos hábitos ou 

costumes próprios de uma sociedade. As 

causas internas são, na maioria das vezes, 

geneticamente pré-determinadas e estão 

ligadas á capacidade do organismo de se 

adaptar as mudanças ocorridas principalmente 

pelo hábito de vida da pessoa (1). Conforme á 

declaração dos direitos da criança e do 

adolescente diz que toda criança tem o direito 

de ser acompanhada por um de seus pais ou 

responsáveis durante todo o período que estiver 

hospitalizado. Entretanto á assistência do 

enfermeiro e sua equipe são de extrema 

importância para essas crianças e seus 

familiares por ter além de um cuidado físico, 

como também um cuidado emocional. Contudo 

é importante á interação do profissional de 

saúde para com os pacientes e familiares já que 

o ambiente hospitalar além de pouco acolhedor, 

às crianças e os familiares passam por 

momentos de estresses, ansiedades, 

fragilidades sociais e físicas, por isso é dever do 

enfermeiro passar tais informações sobre o 

tratamento aos pacientes e familiares fazendo 

com que diminua a ansiedade sofrida durante a 

internação. Portanto uma atenção especial 

voltada aos cuidados humanizados faz a 

diferença no convívio, exemplo disto tem as 

atividades lúdicas que ajudam no dia a dia de 

ambos na unidade hospitalar durante o 

tratamento, para minimizar o sofrimento dos 

envolvidos com a criança em especial a criança 

e a família (2). Também é importante a 

avaliação da dor realizada em crianças, 

independente da faixa etária dela, pois a dor é 

relativa e cada criança tem uma percepção dos 

estímulos dolorosos diferente, portanto, a 

queixa de dor deve ser sempre valorizada e 

considerada para aliviar os desconfortos 

causados pela dor. A equipe de enfermagem 

deve estar atenta para essa avaliação da dor 

nas crianças em especialmente aquelas que 

não conseguem verbalizar. Diante disso, os 

profissionais de enfermagem devem conhecer 

os sinais de dor e os métodos das escalas para 

a avaliação da dor, que são elas: Escala de 

faces, Escala comportamental e Escala 

numérica verbal, para que através desta 

avaliação possam intervir corretamente no seu 

alívio da dor. (3). O profissional de enfermagem 

envolvido nos cuidados de crianças com câncer 

tem utilizado as atividades lúdicas para 

minimizar os efeitos da hospitalização, entre 

estes a dor, sendo assim um aliado essencial 

para superação dos aspectos negativos que o 

câncer traz consigo. O lúdico é um processo de 

adaptação, pois traz mais alegria e formar um 

ambiente agradável, favorecendo á interação 

com a criança e o profissional e criança com á 

família, bem tais interações lúdicas faz com que 

criança e família tirem o foco da doença 

auxiliando no enfrentamento do processo saúde 

e doença na percepção da sensação dolorosa e 

hospitalização (4). Portanto a doença e a 

hospitalização afetam toda a família, trazendo 

modificações no seu cotidiano, como também 

por diversos procedimentos invasivos e 

vivenciam diversas experiências que causam 

diferentes sentimentos. Tais modificações na 

vida da criança e seus familiares precisam de 

uma nova adaptação á situação com a 

dificuldade que a doença traz para a vida dessas 

pessoas, pois com isso faz com que a família 

reaprenda a cuidar da criança de maneira que 

venha suprir a sua necessidade de saúde e 

social, como também a cuidarem de suas vidas 

agora em diante (5). Desse modo ficam claros 

os benefícios das atividades lúdicas para 

crianças com câncer, no sentido do 

enfrentamento no desenvolvimento da doença 

no vinculo da criança e seus familiares com a 

equipe dos profissionais de enfermagem, bem 
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como também a melhoria do ambiente 

hospitalar e readaptação de vida com a nova 

realidade. Essa estratégia se justifica o aspecto 

envolvido das atividades lúdicas nos cuidados 

as acriança com câncer hospitalizado. Contudo 

em relação à imagem negativa da 

hospitalização em conjunto, com a dor sentida 

por uma criança e a sua saúde psíquica em 

questão, identificar e estimular o uso de 

estratégias e atividades dinâmicas para 

minimizar essas sensações dolorosas e a sua 

saúde mental é de um dever que o Enfermeiro 

diante da assistência deve atribuir evitando-se, 

assim, todo o sofrimento associado a essa 

condição (6,7).  

OBJETIVO(S) 

Relacionar os benefícios da atividade lúdica no 

tratamento de crianças com câncer 

hospitalizado, e a mudança da percepção da dor 

diminuindo a sensação dolorosa.   

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica 

do tipo integrativa, cuja, coleta de dados foi 

realizada nas bases de dados online: Literatura 

Latino Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (Lilacs), Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO) Instituto Nacional do Câncer 

(INCA). Primeiro foi feito o levantamento da 

literatura destacando os resumos relacionados 

ao tema. Foram excluídos os não convencionais 

e com idioma inglês. Foi utilizado nas pesquisas 

nas bases de dados, texto completo, idioma 

português, ano de 2014 a 2017.  

RESULTADOS 

Após a leitura de todo material foram 

selecionados 9 artigos relacionados ao tema. 

Diante do que foi estudado é evidente os 

benefícios das atividades lúdicas nas crianças 

com câncer hospitalizado, onde os profissionais 

de enfermagem planejam métodos eficazes de 

recreação como as brincadeiras, contos de 

fadas musicam e momentos didáticos e até por 

um simples movimento no corpo em 

demonstração de carinho ou uma atenção 

especial ao que a criança tem relatar sobre dor 

ou qualquer outra queixa. Entretanto para 

desenvolver atividades lúdicas é importante que 

seja feita uma escala de avaliação da dor, já que 

se trata de crianças internada com câncer, com 

esta avaliação a criança fica menos propensa a 

desenvolver estresse (3). Tudo isso é visto 

como contribuição para o desenvolvimento da 

identidade e autonomia da criança. Entretanto 

podemos observar que a atividade lúdica é um 

aliado no tratamento a estas crianças, pois 

devolvem a ela um pouco de suas recordações 

de quando estava em seu ambiente familiar, 

com isto a criança não tem ansiedade e medo 

pelos procedimentos invasivos fazendo com 

que tenha mudanças ma sua percepção da dor 

(7). No hospital a brinquedoteca contribui para 

ambiente mais alegre, pois muda a aparência 

hospitalar, dessa forma a criança não se ver 

como paciente, mas sim em um ambiente alegre 

e descontraído (4).   

CONCLUSÃO 

Observa-se que as intervenções de 

enfermagem sobre técnicas de procedimentos 

como a realização da escala da dor não são 

apenas o suficiente para o tratamento da criança 

com câncer hospitalizada, já que é visto que a 

dor é subjetiva e que variação do humor pode 

mudar a percepção da dor, por isso a maneira 

como o profissional lhe dar com essa criança 

seja de maneira lúdica ou em um simples ato de 

prestar atenção nela como humana é essencial. 

Tais atividades lúdicas têm diminuído a 

ansiedade da criança perante o tratamento, 

diminuindo assim os estímulos dolorosos desta 

maneira tem tranquilizado os pais ou 

responsáveis que estar acompanhando os 

desfeches do tratamento. O efeito benéfico nas 

crianças trazido pelas atividades lúdicas tem 

desenvolvido na criança hábitos de participar, 

observar, relatar, imaginar e ir à busca de algo, 

pois as brincadeiras é uma das atividades 

fundamentais para o desenvolvimento da 

identidade e autonomia da criança e o mais 

importante tem tirado o foco do tratamento e 

desenvolvimento da doença. A criança fica 

menos ansiosa e tais atividades aproximam os 
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profissionais da enfermagem com as crianças e 

seus familiares.  
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