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Resumo:  
Introdução: A importância de atividades lúdicas como coadjuvantes no processo de           
promoção da saúde em crianças é amplamente demonstrada pelo fato de reduzir o             
estresse. Objetivo: Avaliar 15 unidades de Pronto Atendimento da Baixada Santista           
(SP) e verificar a existência de brinquedoteca. Metodologia: Visitação das unidades e            
estudo de seu espaço. Resultados: Foram visitadas 15 unidades de Pronto Atendimento            
na Baixada Santista (1 em Peruíbe, 1 em Itanhaém, 2 em Mongaguá, 3 em Praia Grande,                
2 em São Vicente, 3 em Santos, 1 em Cubatão e 2 em Guarujá) e foi constatado que                  
unidade alguma possuía brinquedoteca. Apesar do fato da presença desse espaço vir a             
ser de vital importância para o bom andamento do atendimento, já que reduziria o              
estresse promovendo uma melhor receptividade dos procedimentos, auxiliaria no         
tratamento e proporcionaria melhoria da consulta médica. Desta forma foi escolhida foi            
a UPA Quietude da Cidade de Praia Grande para se propor uma intervenção no sentido               
de se adaptar este local para receber uma brinquedoteca. Após estudo da planta física foi               
delineado o projeto. Conclusão: A falta de brinquedoteca em unidades de Pronto            
Atendimento tem sido uma tendência, sendo assim, uma proposta de intervenção           
arquitetônica para sanar essa deficiência foi realizada. Entendendo-se que a instalação           
deste espaço implica numa perspectiva multidisciplinar, além da Arquitetônica, onde é           
preciso uma visão Sanitarista para evitar que os brinquedos que se tornem            
contaminantes e também de Terapia Ocupacional no sentido de se treinar e preparar o              
pessoal destinado ao local. 
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¹ Estudante de terceiro ano do ensino médio, Colégio Novomundo, Praia Grande, SP. 

²Médico Pós-Graduado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP), 
SESAP-Prefeitura Municipal de Praia Grande, SP. 

https://www.youtube.com/watch?v=kJtI6unsbZc 
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