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Winther (1998) define recreação hospitalar como sendo, uma situação que fornece elementos para criar um ambiente propício à consecução de atividades que levam a criança a desenvolver seu acervo psicomotor e suas relações sociais, próximos do cotidiano normal da vida,
mesmo presente as limitações do hospital. O presente estudo teve como objetivo verificar
a existência de um trabalho fundamentado com recreação hospitalar no município de Caratinga-MG. Foi realizada uma entrevista, contendo 06 (seis) questões sobre a existência da
recreação hospitalar. O sujeito da investigação foi o médico/diretor do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Percebeu-se que o entrevistado ao responder a questões, não demonstrou
ter conhecimento do conceito de recreação hospitalar; o mesmo relata não estar inteirado
dos trabalhos que estão sendo realizado na área da recreação hospitalar; ficou claro que para
o entrevistado a recreação é fator importante no processo de tratamento da enfermidade; o
entrevistado relatou sobre a importância da infra-estrutura para o desenvolvimento do tratamento global do paciente. Fica o legado sobre a mudança de mentalidade que se faz necessária em função dos avanços nos tratamentos, onde se não se prioriza somente a patologia,
mas também o afetivo-emocional. Assim Winther (1998) nos diz: Cada acontecimento influi
diretamente em seu quadro de desenvolvimento e crescimento evolutivo. Evidentemente,
cada estágio, seja ele biológico, psicológico ou social, tem grande importância neste processo, por isso, cada um deve ser estimulado adequadamente, para que no futuro, nenhum venha
ter comprometimento na vida da criança.
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