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Introdução
A criança em tratamento de saúde e que se encontra hospitalizada passa por várias modifica-

ções em seu cotidiano uma vez que o ambiente em que se encontra é diferente do habitual e pode interfe-
rir em seus aspectos cognitivos, sociais e emocionais. De acordo com Moraes e Enumo (2008), essas mu-
danças ocorrem devido ao ambiente diferente, que implica em adaptações, além da imposição de repouso, 
a limitação das atividades, a descontinuidade de suas experiências sociais, e também da aprendizagem de 
lidar com novos sentimentos advindos das perdas e restrições que ali lhe são impostas.

Uma das mudanças que o ambiente pode ocasionar na criança refere-se à perda ou confusão 
frente à noção temporal, uma vez que pode ocorrer a interrupção de suas atividades cotidianas e/ou o pró-
prio ambiente proporcionar tal dificuldade. Os horários podem ser diferentes do habitual como, horário 
para o banho, refeições, visitas, luzes acesas no período noturno e necessidade de procedimentos médicos 
e de enfermagem durante o sono.  Todos esses fatos podem contribuir para causar confusão frente à noção 
temporal, como, noção de horário e cálculo da passagem do tempo. A criança hospitalizada perde o acesso 
do ambiente natural, e passa a conviver em um ambiente restrito, ou seja, com regras, e passos a serem 
seguidos. 

Pensando na criança em pleno desenvolvimento de todos os aspectos biopsicossociais e tam-
bém de seu desenvolvimento educacional, vale ressaltar, a importância de se dar continuidade em seus 
estudos, quando há casos de internações recorrentes ou até mesmo contínua. Por isso, salienta-se a im-
portância de ser ter programas de atendimento educacional às crianças hospitalizadas, sendo as classes 
hospitalares a denominação para este tipo de atendimento no Brasil. 

 As classes hospitalares visam dar continuidade, ou até mesmo criar novas estratégias de ensi-
no, para que a criança consiga adquirir aprendizado, mesmo estando hospitalizada. Permanecer realizando 
uma das atividades de seu cotidiano, ou seja, continuar em seu processo de aprendizado escolar contribui 
para que a criança hospitalizada, independente do tempo de internação, mantenha sua rotina e, assim, 
melhor compreensão da noção temporal durante o período de hospitalização (FONSECA, 2008). 

Para Borges (2009) o tempo está relacionado ao processo do raciocínio representacional e 
operatório. E para a autora o tempo é, portanto, fator essencial na análise do real e oferece condições cogni-
tivas para que o sujeito organize seu pensamento num todo coerente e reversível.

Faz-se importante pesquisar acerca da noção temporal, ou seja, da rotina diária da crian-
ça hospitalizada, ver seus entendimentos e o encadeamento dos fatos que ocorrem com ela dentro do 
contexto hospitalar, se a mesma consegue diferenciar o que lhe foi feito durante o dia, à tarde e à noite 
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ressaltar sobre o ontem, o hoje e o amanhã, e analisar suas perspectivas após a alta hospitalar, ou seja, sua 
perspectiva de futuro.  

Objetivo
O objetivo foi o de analisar a noção temporal de crianças hospitalizadas e sua perspectiva 

de futuro após internação hospitalar.

Método
O tipo de pesquisa para a realização do estudo foi a de intervenção, que de acordo com Da-

miani (2012, p. 3), caracteriza-se como:

Interferências (mudanças, inovações) propositadamente realizadas por professores/pesquisadores, 
em suas práticas pedagógicas. Tais interferências são planejadas e implementadas com base em 
um determinado referencial teórico e objetivam promover avanços, melhorias, nessas práticas, 
além de por a prova tal referencial, contribuindo para o avanço do conhecimento sobre o proces-
so de ensino/aprendizagem neles envolvidos.

Sendo assim, a intervenção ocorreu por meio da aplicação de um jogo digital no formato de 
um aplicativo.  Vale ressaltar que o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar e após sua aprovação por meio do 
processo nº CAAE 70583517.8.0000.5504, a coleta de dados foi iniciada. 

Participaram da pesquisa três crianças que estavam hospitalizadas há no mínimo dois dias 
consecutivos e com idade entre seis e onze anos, sem necessidade de um diagnóstico clínico específico. 
Os critérios de inclusão para participar da pesquisa foram os seguintes: a criança precisava verbalizar, 
conseguir ao menos sentar-se e ter mobilidade de um dos membros superiores para poder manipular o 
aplicativo.

A seguir, o quadro 1 apresenta as informações das crianças que participaram do estudo, sa-
lientamos que os nomes utilizados são fictícios preservando assim a identidade das mesmas.
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A coleta de dados ocorreu em uma enfermaria pediátrica de um hospital em um município 
do interior do estado de São Paulo. O período de coleta de dados durou em torno de um mês e quinze 
dias. Salientamos que quando a criança estava em condições de sair do quarto, a pesquisa foi realizada 
em uma brinquedoteca, quando a mesma não podia sair, a pesquisa foi realizada em seu próprio leito. A 
coleta era realizada no final da tarde, por volta das 18h30, após o jantar servido na enfermaria pediatria. 
A escolha do horário de coleta foi ao final do dia para que as crianças pudessem relatar sobre sua rotina 
diária de forma mais completa.

Foram utilizados os seguintes instrumentos para a coleta de dados: Para a intervenção com a 
criança foi utilizado um aplicativo (“Como foi meu dia?”) que estava inserido em um recurso tecnológico 
(tablet). Foi elaborado também um roteiro de diário de campo.

Aplicativo “Como foi meu dia?”: 
Um dos instrumentos para coleta de dados foi o aplicativo (“Como foi meu dia?”) que estava 

inserido em um recurso tecnológico (tablet). Segundo Sousa, Martin e Baltazar (2015) tal programa teve 
como objetivo: desenvolver um aplicativo educativo, que pudesse auxiliar os profissionais da saúde na 
atenuação da perda temporal das crianças internadas por longos períodos de tempo.

O aplicativo possui funcionalidades que se assemelham a um diário, em que os usuários 
podem registrar o que foi feito durante certo dia, a criança monta o seu próprio perfil, quando a criança 
acessa o aplicativo tudo o que ela colocou em determinado dia na sua rotina fica registrado e pode ser visto 
depois. O aplicativo possui um grande número de imagens, essas imagens são utilizadas para representar 
as atividades que podem ser registradas em determinado dia (exemplos: comer pão, tomar medicação, 
etc.). Essas atividades, por sua vez, são divididas em categorias: comida, social, higiene e saúde, estudos 
e diversão. Essas imagens também são utilizadas nas representações de períodos (manhã, tarde, noite e 
madrugada), como representado nas imagens a seguir:

Figura 1 - Tela com as atividades presentes no aplicativo “Como foi meu dia”

 

Fonte: Elaboração própria com base no aplicativo (SOUSA; MARTIN; BALTAZAR, 2015).
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Figura 2 - Representações dos períodos do dia no aplicativo “Como foi meu dia”

 Fonte: Elaboração própria com base no aplicativo (SOUSA; MARTIN; BALTAZAR, 2015).

Procedimentos para coleta de dados
Foi feito um contato inicial com a criança que contou com uma recepção semelhante para 

todas. A coleta de dados com a intervenção por meio do aplicativo foi realizada em dois dias consecutivos 
ao final da tarde. Nesse primeiro dia de intervenção a criança montou a rotina de fatos que aconteceram 
com ela no hospital (o hoje). A explicação do aplicativo e do manuseio do mesmo foi feita com a media-
ção da pesquisadora sem que houvesse interferência na resposta da criança. Quando a criança apresentava 
dificuldades, a pesquisadora mediava à atividade para que o participante conseguisse concretiza-la, essa 
mediação não deu respostas, mas sim estimulou a criança a lembrar de sua rotina (exemplo: ah vamos lá, 
o que fez de manhã? você comeu? O que você comeu? Procure a imagem no jogo e leve a imagem para o 
período da manhã). 

No segundo dia foi feita a retomada do dia anterior (“ah, você lembra o que fizemos ontem? 
E o que você fez?). Assim, a criança podia manusear o aplicativo e verificar o registro que foi feito no dia 
anterior, uma vez que o aplicativo deixa registrado toda a ação que a criança estipulou em sua rotina do dia 
anterior (o ontem). Após a retomada do dia anterior, a criança registrava no jogo os fatos que aconteceram 
no dia, ou seja, o que ela fez naquele dia (o hoje) e essas informações ficavam  registradas no aplicativo. 

Ainda nesse segundo dia era proposto para que a criança elaborasse uma rotina com fatos 
que ela iria querer fazer em sua rotina quando saísse do hospital, ou seja, pós-internação (o futuro). Esse 
registro da perspectiva de futuro da criança é importante para que ela possa ficar mais motivada sabendo 
que irá retornar para suas atividades e rotina do dia a dia após o período de hospitalização.

 
Análises dos dados

Os registros em diário de campo foram anotados durante toda a intervenção e foi possível 
realizar análise temática. Esta análise se constitui em um estudo que se direciona para características 
propriamente ditas, com valor informacional, além de conter argumentos e ideias (MORAES, 1999). 
Os temas analisados a partir da intervenção com o aplicativo foram: 1) Interação e manuseio com o 
aplicativo; 2) Organização da rotina diária dentro do hospital: o hoje e o ontem; 3) Perspectiva de futuro 
pós-internação.
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Resultados e Discussão
Interação e manuseio com o aplicativo:

Das três crianças participantes, duas não tiveram dificuldades em relação à interação e ao ma-
nuseio do aplicativo, entenderam as explicações e compreenderam como utilizar o aplicativo de primeira.  
Apenas Fernanda necessitou de auxílio para ler as palavras correspondentes às figuras dispostas no aplica-
tivo, mas não teve dificuldades para executar as ações ou para compreender o uso do mesmo. 

Organização da rotina diária dentro do hospital (o hoje e o ontem):
No que diz respeito à organização da rotina dentro do hospital, as crianças criaram a rotina do 

hoje (primeiro dia de coleta) com pouca dificuldade, não sabiam exatamente os horários, mas conseguiam 
relacionar os acontecimentos com os períodos (manhã, tarde, noite). Como podemos observar no relato 
do período da manhã de Vitória:

Eu comi pão, bolacha e suco. A médica veio, a enfermeira também, tomei remédio, repousei 
bastante, hoje não peguei veia, escovei meus dentes, dormi, joguei um pouquinho, e minha mãe 
tava aqui (Vitória). 

E também no relato do período da tarde de Roberta:

De tarde eu tomei chá e suco, banho foi de tarde também, pentiei o cabelo e vesti roupa né? A 
enfermeira veio todas as horas, o médico veio também e eu tirei sangue. Dormi, joguei no celular 
e no tablet (Roberta). 

Demonstramos então que as crianças respondem com certa facilidade o que fizeram nos pe-
ríodos do dia.

Quando a pesquisadora perguntou se as crianças sabiam dizer em qual momento do dia nós 
estávamos às respostas foram:

ah, umas 18 e pouco. Pelo teto, quando tá de dia, ele fica mais claro (Fernanda)
 De tarde, é de tardezinha (Roberta)
 De dia (Vitória). 

Percebemos que no que diz respeito aos horários as crianças não tiveram dificuldades, uma 
vez que indicaram que o mesmo estava por volta das 18h00 e de estar no período da tarde (Fernanda e 
Roberta). Somente a criança Vitória indicou estar ainda dia, pois se guiava pela iluminação que adentrava 
no quarto. Mas, vale ressaltar que o ambiente restrito e com a rotina controlada diferentemente do que as 
crianças estavam habituadas como, por exemplo, o horário do jantar e os procedimentos médicos (princi-
palmente durante o sono), podem trazer certa confusão e dificuldade com a noção de horários.

Para organizar a rotina as crianças algumas vezes tentavam questionar suas acompanhantes, 
a pesquisadora pediu para que elas não ajudassem, mas mesmo assim, algumas auxiliaram as crianças, 
porque elas perguntavam:

Chá eu tomei de manhã, suco eu tomei de tarde, foi né mãe? (Roberta).
 Eu tirei o exame de sangue de tarde né? (Vitória). 
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Já o ontem (realizado no segundo dia de coleta) encontraram algumas dificuldades. Percebe-
mos isso quando foram questionadas sobre o que tinham feito no dia anterior, as crianças ao descreverem 
o que haviam feito se confundiram e uma delas dizia nem lembrar.  

de manhã, eu acordei, tomei café da manhã, tomei leite e comi pão. Almoçei e tomei banho 
(Fernanda).

No entanto, a mesma havia colocado no aplicativo que tinha comido bolacha, pão e tomado 
suco no período da manhã, e o banho que ela falou que havia feito à tarde, no aplicativo estava de manhã. 

Já Roberta disse:
 
Ah, eu não lembro. Eu sei que acordei tomei café e minha mãe trocou com a minha vó. Não 
lembro muita coisa não (Roberta).

Observamos que a criança falou de maneira superficial o que fez no dia anterior, que no caso 
são coisas da rotina de todos, comer, tomar banho, mas não conseguiu especificar exatamente o que havia 
feito em algum momento do dia. 

Ressaltamos então, pelos relatos das crianças, que descrever o dia anterior foi uma tarefa que 
se mostrou difícil, onde elas não conseguiram especificar o que lhes foi feito nos períodos do dia. Vemos 
uma grande dificuldade em estar hospitalizada e conciliar isso com a rotina, afinal, de acordo com Moraes 
e Enumo (2008) o ambiente restrito, a imposição de repouso frequente, a descontinuidade de experiências 
sociais e a limitação nas atividades executadas podem gerar esses conflitos frente à noção temporal. Além 
de que as crianças dormem em vários momentos do dia, não sabem os horários, este que dentro do hos-
pital provavelmente é diferente daqueles horários que estão habituadas, como no momento das refeições 
e banho, isso resulta ainda mais na perda de tal habilidade.

Perspectiva de futuro pós-internação:
Em relação à perspectiva de futuro pós-alta hospitalar, o aplicativo traz algumas opções de 

fora do hospital em todas as categorias (comida, social, higiene e saúde, estudos e diversão), como por 
exemplo: Tomar sorvete, comer pizza, andar de bicicleta, viajar, ir ao cinema, participar da aula de edu-
cação física. Sendo assim, as crianças que estavam hospitalizadas poderiam almejar fazer tais atividades 
quando tivessem alta.

Fernanda quando foi fazer as escolhas do que gostaria de realizar quando saísse do hospital 
colocou as seguintes atividades: No período da tarde ela gostaria de tomar sorvete, estudar artes e ciências 
e brincar com os amigos. A noite a mesma escolheu as opções de ir ao shopping e comer pizza. 

Roberta escolheu as seguintes opções: No período da manhã colocou que gostaria de comer 
frutas, tomar chá e suco, vestir-se, tomar banho, pentear o cabelo, como diversão colocou a opção de as-
sistir televisão, além de poder ver toda a família além dos amigos. No período da tarde opinou por comer 
macarrão e bolacha, brincar com jogos e no computador, e a noite colocou pizza, sorvete e suco, além de 
poder assistir televisão e utilizar o celular.

Vitória colocou as seguintes opções: No período da manhã inseriu comer frutas, pão e tomar 
suco, tomar banho, escovar os dentes, vestir-se e colocar os sapatos, colocou ainda que gostaria de viajar 
com a família. No período da tarde acrescentou que gostaria de comer arroz, feijão, carne e salada, além 
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de andar de bicicleta e patins com os amigos. E a noite a mesma colocou que gostaria de comer macarrão 
ou pizza, ir ao cinema e ao shopping com o pai e a mãe e depois repousar.

Podemos observar que nos três casos as crianças escolheram fazer atividades, sendo que a 
maioria não é possível de ser realizada dentro do hospital, a questão de comidas diferentes, como tomar 
sorvete e comer pizza, os passeios ao shopping, às viagens e o brincar com os amigos e ver a família de 
modo geral, são ações praticamente impossíveis de serem feitas no hospital. Ficar em um local restrito, 
vigiado e cheio de regras a serem seguidas, são estressantes para as crianças, uma vez que elas almejam brin-
car, correr, estudar e se divertir. Para Ceccim (1997) a infância é caracterizada pela energia, curiosidade, 
inquietude e por grandes atividades corporais, intelectuais e afetivas.

Por isso, a importância de oferecer para a criança hospitalizada ações e atividades como, por 
exemplo, a continuidade dos estudos, ou seja, oferecer a oportunidade da classe hospitalar, como exemplo, 
pois concordando com Fonseca (2008, p.18) “De forma alguma podemos considerar que a hospitalização 
seja, de fato, incapacitante para a criança. Um ser em desenvolvimento tem sempre possibilidades de usar 
e expressar, de uma forma ou de outra, seu potencial”. Como já ressaltamos é de extrema importância para 
o desenvolvimento da criança, mesmo dentro do hospital, manter atividades que realiza fora dele, dentre 
elas o estudo.

Sendo assim ver sua perspectiva de futuro pós-alta hospitalar é importante, para que a mesma 
possa buscar ainda mais forças para sair do hospital. 

Conclusão
Compreender acerca da noção temporal em crianças hospitalizadas e sua perspectiva de futu-

ro pós-internação foi de extrema relevância, uma vez que essas crianças se encontram em uma realidade 
totalmente diferente da habitual, podendo assim perder tal habilidade de maneira momentânea ou contí-
nua. Estimular a pensar no futuro pode repercutir de forma positiva em seu dia-a-dia contribuindo assim 
para uma melhoria e auxiliando na busca pela saída do hospital. 

Foi possível notar ainda que o aplicativo pode auxiliar de maneira lúdica na manutenção da 
noção temporal, sendo que as crianças começaram a pensar mais no que faziam no dia-a-dia dentro do 
hospital, despertou o interesse em tentar manter tal noção. Os acompanhantes também puderam perceber 
que estar atualizando as crianças em relação a horários e períodos do dia são importantes para auxiliar as 
crianças a manterem tal habilidade. 

Em relação ao que as crianças almejam pós-alta hospitalar, verificamos que todas têm a neces-
sidade de buscar e realizar atividades que ficava há algum tempo restritas, seja da comida preferida ou até 
mesmo das brincadeiras e estudos que mais gostam. 
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