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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

Os cuidados de enfermagem dispensados à criança com
diabetes mellitus tipo I envolvem o preparo da criança e
da família, assim como o desenvolvimento de estratégias
de comunicação para vinculação, educação em saúde e
(1,2)
autonomia do cuidado.

•
•

•

OBJETIVO
Descrever a elaboração de um brinquedo para uso como
Brinquedo Terapêutico Instrucional em crianças com
diabetes mellitus tipo I.

•
•

Boneca chamada Ana Júlia, confeccionada em
amigurumi que auxilia na representação de
uma criança com diabetes mellitus tipo I;
Facilita a explicação do controle de glicemia, do
uso de insulina através de seringas e de bomba
de insulina;
Pode ser usada para outros temas de
educação em saúde;
Possibilita a criação de vínculo entre o
profissional de enfermagem e a criança;
Favorece a autonomia do cuidado;

MÉTODO
Relato de experiência descritiva.

Pré requisito da disciplina de Saúde da Criança e do
Adolescente Hospitalizado.
Criação de um brinquedo para uso com crianças
com diabetes mellitus tipo I.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Utilizar um brinquedo que torne as práticas de
cuidado mais lúdicas e acolhedoras favorece o
ressignificar do cuidado. A elaboração desse
brinquedo permitiu ampliar as ações de intervenção
nos cuidados de enfermagem a crianças com
diabetes Mellitus tipo I.

