
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Título: ENFERMEIROS DO RISO 

1.2  Área temática Principal: 

(  ) Comunicação                   (  ) Educação              (  ) Direitos Humanos e Justiça 

(  ) Cultura                              (  ) Meio Ambiente     (  ) Trabalho 

(  ) Tecnologia e Produção      ( x ) Saúde                                                    

1.3  Nome do coordenador: Floriacy Stabnow Santos 

1.3.1 Email ∕ telefone do coordenador: floriacys@gmail.com (99) 99984 6880 

1.4 Centro/Departamento/Coordenação de origem:  Centro de Ciências Sociais, 

Saúde e Tecnologia/ Coordenação de Enfermagem 

1.5 Vinculado a programa: SIM(  )   NÃO(X ) 

         Caso sim, qual:_________________________________________________ 

1.6  Ano de criação do projeto: 2007 

1.7 Número e data da Resolução CONSEPE: Resolução no. 1514 de 24/11/2016 

1.8  Município(s) atendido(s) pelo projeto: Imperatriz (municípios circunvizinhos 

a Imperatriz, cujas crianças se encontrem internadas no Hospital Municipal Infantil de 

Imperatriz). 

1.9  Público Alvo ( identificar e quantificar): Mensalmente são atendidos cerca de 

200 pessoas entre crianças internados no Hospital Municipal Infantil de Imperatriz e 

seus acompanhantes, funcionários do hospital e discentes. 

1.10  Objetivo geral: 

Promover humanização do ambiente hospitalar, utilizando a ludoterapia, 

avaliando a receptividade dos pacientes do Hospital Municipal Infantil de Imperatriz, 

possibilitando a redução do período de internação. 

1.11 Equipe Executora 

Número de Docentes Número de Discentes Número de Técnicos Pessoal Externo 

3 20 0 3 

 

2.  HISTÓRIA DO PROJETO (Descrever resumidamente os aspectos 

históricos do projeto):  

O projeto Enfermeiros do Riso foi implantado no Hospital Municipal Infantil de 

Imperatriz desde agosto de 2007, objetivando inicialmente que os discentes 

pudessem ter o primeiro contato com a rede hospitalar. Em 2009  a Pró-Reitoria 

de Extensão da UFMA passou a apoiar o projeto com um aluno bolsista, e 

posteriormente foi beneficiado com mais outro, totalizando em 2011 dois 

discentes bolsistas. Dessa forma, a realização das ações se faz com os alunos que 

comparecem ao hospital semanalmente para realizar atividades lúdicas, 

mailto:floriacys@gmail.com


educativas que atendem as crianças internadas naquele hospital bem como aos 

seus acompanhantes.  

3. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA SOCIAL DO PROJETO: 

Desde sua concepção, o Projeto “Enfermeiros do Riso”, que é realizado pelos 

alunos do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, Campus 

Imperatriz e vem sendo bem recebido pela comunidade do Hospital Municipal Infantil 

de Imperatriz (HMII) e já se tornou conhecido também nas Unidades Básicas de Saúde 

e sociedade imperatrizense, considerando que os alunos integrantes do projeto têm sido 

convidados a participar de eventos que envolvem situações lúdicas voltadas para 

crianças. 

          O Projeto “Enfermeiros do Riso” é desenvolvido no HMII, que é um hospital 

pediátrico de médio porte, que atende várias especialidades tanto clinicas como 

cirúrgicas referenciado para a Macrorregião de Imperatriz, porém, assistindo as regiões 

do sul do Pará e norte do Tocantins. O projeto tem desempenhado um papel 

importantíssimo na assistência ao menor, proporcionando uma atenção humanizada, 

aliviando o estresse da hospitalização. 

          A proposta principal do projeto é tornar o ambiente hospitalar um local agradável, 

levando em conta a ruptura do meio social pelo qual a criança estava inserida e que pelo 

seu adoecimento foi necessário receber cuidados hospitalares. 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

As ações desenvolvidas são variadas com foco nas ações de educação em saúde 

voltadas para as crianças internadas, seus familiares e acompanhantes, norteados por 

temas que estejam diretamente ligados a conservação da saúde e que impliquem 

diretamente com a realidade em que esta criança esteja inserida.      Para isso os 

discentes cantam músicas infantis, contam histórias, usam fantasias de super-heróis, 

maquiagem no rosto. Além disso, os discentes do projeto Enfermeiros do Riso 

implantaram a técnica do Brinquedo Terapêutico no hospital, que é uma realidade 

regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem e que proporciona uma melhor 

aceitação do procedimento prescrito, quando esse procedimento antes de tudo é 

realizado em um brinquedo da escolha do paciente. 

5. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

Desde janeiro a outubro de 2017 já foram atendidos 2554 pessoas entre crianças 

internadas, seus acompanhantes, funcionários do hospital e discentes. 

O projeto tem sido bem produtivo e mensalmente tem uma média de 200 atendimentos. 



 

6. PRODUTOS GERADOS: 

Em 2016/2017 foram publicados os seguintes artigos por extensionistas em co-

autoria da coordenadora do projeto : 

1. Diagnóstico situacional da leishmaniose visceral em Crianças de uma regional 

de saúde do nordeste Brasileiro. Disponível em: http://www.journalijdr.com 

2. Nursing intervention with hospitalized children Mediated by therapeutic toys 

Disponível em:  http://www.journalijdr.com  

Em 2016/2017 foram apresentados os seguintes trabalhos em eventos por 

extensionistas do projeto coordenador e colaboradores: 

 Humanização da assistência de enfermagem e o uso do brinquedo terapêutico 

Com crianças hospitalizadas (Floriacy Stabnow Santos). 

 Alimentação complementar entre crianças menores de um ano cadastradas na 

 Estratégia saúde da família no nordeste brasileiro (Floriacy Stabnow Santos). 

 A ludoterapia como estratégia de humanização no Cuidado de crianças 

hospitalizadas: relato de experiência (Elizângela Viana Brito). 

 Alimentação complementar entre crianças menores de um ano internadas no 

Hospital Municipal Infantil de Imperatriz (Jaisane Santos Melo Lobato). 

 Infecções relacionadas a assistencia em saúde (iras) em um centro hospitalar 

(Marcelino Santos Neto). 

 Aspectos clínico-epidemiológicos e distribuição espacial da tuberculose em 

Imperatriz – MA (Marcelino Santos Neto). 

 Óbitos por tuberculose pulmonar em municipio do Nordeste brasileiro prioritário 

para o controle da doença (Marcelino Santos Neto). 

  Brinquedo terapêutico como instrumento de intervenção de enfermagem com 

crianças hospitalizadas (Laynne Lucena Barbora).  

 Estado nutricional dos pacientes em hemodiálise atendidos em uma clinica de 

hemodiálise em Imperatriz- MA (Thayná Diniz da Silva). 

Os TCCs produzidos por discentes do projeto entre 2016/2017 foram: 

Práticas alimentares entre crianças menores de um ano internadas no Hospital 

Municipal Infantil de Imperatriz-MA; 

Do faz de conta à realidade: aplicação do brinquedo terapêutico entre crianças 

hospitalizadas; 

Brinquedo terapêutico na visão dos pais/acompanhantes de crianças internadas; 
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Brinquedo terapêutico como instrumento de intervenção de enfermagem com crianças 

hospitalizadas; 

 

Imperatriz, 23 de novembro de 2017 

 

Floriacy Stabnow Santos 

Coordenadora do projeto 
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