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Introdução: Enfrentar uma doença é uma das situações mais comuns no dia a dia. 
Algumas levam à internação, por exemplo, doenças crônicas como o câncer.  E isso se
agrava ainda mais quando estes internos são crianças, provocando interferência em sua
rotina. 
Todo esse processo de hospitalização traz consigo um clima de tensão, medo,
acarretando para a criança uma rotina desagradável como: exames dolorosos,
tratamentos intensivos, ansiedade, distanciamento da família, dos amigos, da escola,
afetando até mesmo o psicológico e o emocional da criança. Neste sentido o ambiente
hospitalar não pode se limitar somente ao leito.  Objetivo: O objetivo deste trabalho é
apresentar um comentário sobre o surgimento da brinquedoteca no Brasil e no mundo,
alguns conceitos, legislações que asseguram o seu uso em hospitais, o perfil dos
profissionais pedagógicos que atuam em hospitais e benefícios que pode trazer para a
criança hospitalizada. Metodologia: Pesquisa bibliográfica baseada em publicações das
seguintes bases de dados Scielo, Google acadêmico, ou biblioteca digital de
universidades, além de  livros e publicações diversas , para este levantamento
bibliográfico foram utilizadas as seguintes palavras chaves: brinquedoteca hospitalar, 
perfil do Pedagogo, criança hospitalizada. Foram selecionados 10 a 15 artigos para
estudo sendo usados somente os que retratavam estudos sobre o tema escolhido.
Resultados: Os resultados desta pesquisa mostram a relevante contribuição da
Pedagogia Hospitalar e do pedagogo no contexto hospitalar e a necessidade de se
manter esse profissional em atuação dentro das instituições hospitalares, garantindo
assim os direitos da criança hospitalizada. Conclusão: Conclui-se que o trabalho do
pedagogo não se resume somente em sala de aula. E com esta pesquisa foi percebido
que o número de pedagogos trabalhando em hospitais ainda é pouco, é preciso
investimentos de hospitais e órgãos públicos para que esse direito seja garantido por
lei.
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