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INDICA  AO  GOVERNO  DO  ESTADO,  A
NECESSIDADE  DE  ENVIAR  À  ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA  DE  MATO  GROSSO,  UM
PROJETO  DE  LEI  QUE  “DISPÕE  SOBRE  A
OBRIGATORIEDADE  DE  INSTALAÇÃO  DE
BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADES DE SAÚDE
PÚBLICAS  E  PRIVADAS  QUE  OFEREÇAM
ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, EM REGIME DE
INTERNAÇÃO,  NO  ESTADO  DE  MATO
GROSSO."

Com fundamento no artigo 160 e seguintes do Regimento Interno, depois de ouvido o Soberano Plenário,
que seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato
Grosso, mostrando a necessidade de enviar à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, um projeto de lei que
“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADES DE
SAÚDE PÚBLICAS E PRIVADAS QUE OFEREÇAM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, EM REGIME DE
INTERNAÇÃO, NO ESTADO DE MATO GROSSO."

 

ANTEPROJETO

Art.1º Os hospitais, do Estado de Mato Grosso, que ofereçam atendimento pediátrico, contarão,
obrigatoriamente, com brinquedotecas nas suas dependências.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se a qualquer unidade de saúde que ofereça
atendimento pediátrico em regime de internação.

Art. 2º Considera-se brinquedoteca, para os efeitos desta Lei, o espaço provido de brinquedos e jogos
educativos, destinado a estimular as crianças e seus acompanhantes a brincar.

Art. 3º Fica a critério dos hospitais as medidas e regras a serem adotadas conforme as necessidades
apresentadas.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei que determina que os hospitais, do Estado de Mato Grosso, criem uma
brinquedoteca, em qualquer das dependências de seu interior, a fim de destiná-la a atividades recreativas
para crianças hospitalizadas, bem como a todas outras que adentrarem ao local.

A brinquedoteca consiste em um espaço com atividades recreativas para todas as crianças que estiverem,
temporariamente, nos hospitais.

Prima Facie, pode-se constatar que uma brinquedoteca hospitalar pode trazer inúmeros benefícios para as
crianças hospitalizadas.

Quando uma criança precisa passar por um período de internamento, a sua rotina acaba sendo totalmente
alterada; por isso a necessidade de uma atuação com o fim de diminuir os efeitos do tratamento e da doença.

Na brinquedoteca hospitalar a criança é incentivada a brincar, a estimular os seus sentidos, imaginação,
além de ajudar no seu convívio com as demais pessoas e os profissionais de saúde envolvidos no seu
tratamento.

Nota-se a importância do brincar e do lúdico dentro da brinquedoteca hospitalar, além de ser um espaço de
valorização da saúde, do brincar e, também, da socialização com as demais pessoas.

Mesmo com a obrigatoriedade de sua instalação com a lei Federal n° 11.104 de 21 de março de 2005, a
brinquedoteca ainda não é uma realidade vivenciada em todos os hospitais com atendimento pediátrico nos
Estados.

A brinquedoteca no Brasil surgiu nos anos 80, porém, vem se tornando uma realidade nos hospitais, após a
lei nº 11.104, de 21 de março de 2005 que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de brinquedotecas
nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação.

É importante salientar que, a função da brinquedoteca não é a de fazer empréstimos de brinquedos, pois é
um espaço para proporcionar estímulos para o brincar livre.

O processo de hospitalização da criança é um processo muito dolente para ela como para a sua família, pois
altera drasticamente a vida com que toda a família está acostumada, onde a criança e a família tem que se
adaptar a sua nova rotina no hospital.

De tal modo, a equipe hospitalar deve buscar meios que visem minimizar os impactos negativos que todo o
processo de internamento infantil gera na criança. E, as atividades apresentam um papel significativo na
recuperação da saúde dessas crianças hospitalizadas.

Porém, apesar dessa evidência, nem todos os hospitais, ainda, conseguiram proporcionar um ambiente que
auxilie nessa recuperação.

Para além de um local de diversão, a brinquedoteca hospitalar tem como função a garantia de que, mesmo
em situação de internamento, a criança tenha o seu direito de brincar assegurado.
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Afinal, ela é composta por objetos coloridos, alegres e agradáveis para as crianças; com jogos, brinquedos e
brincadeiras com base na ludicidade.

Ainda, a essência principal da brinquedoteca hospitalar é a de propiciar um ambiente em que as crianças
possam expressar os seus sentimentos; como os desejos, medos, angustias, imaginação e inseguranças
que esse processo de internamento acaba desenvolvendo e que podem interferir não somente no estado
biológico, mas, no seu estado social e, psíquico.

Cabe ressaltar que, os brinquedos que fazem parte da brinquedoteca hospitalar devem ser higienizados
corretamente, a fim de evitar a proliferação de doenças entre as crianças, e também, devem ser higienizados
após o manuseio por qualquer das crianças, mantendo o objetivo de trazer somente benefícios para a saúde
da criança.

Destarte, pelo grande alcance da proposição ora apresentada, para humanizar a saúde e promover o lúdico
para as crianças hospitalizadas, ligando diretamente ao brincar livre ou direcionado, é que submetemos, a
matéria à apreciação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Março de 2023

 

Juca do Guaraná
Deputado Estadual
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