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RESUMO
O desenvolvimento de atividades no contexto da saúde mental que promovam a socialização e momentos
lúdicos aos indivíduos que portam transtornos mentais são importantes para garantia da melhor adesão
possível e continuidade do tratamento por eles. A enfermagem, que assume papel importante no
acompanhamento do paciente psiquiátrico, é responsável também por planejar e executar atividades como
essas dentro do ambiente terapêutico.O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de uma atividade
lúdica realizada com pacientes de um hospital de referência em tratamento psiquiátrico no Ceará, durante
julho de 2019. A atividade se desenvolveu em duas partes: primeiro, houve o momento de alongamento e
relaxamento; posteriormente, os pacientes foram direcionados às atividades, como jogos de tabuleiro, cartas,
futebol, vôlei, basquete, escorregador e bolhas de sabão, que foram acompanhadas junto à profissionais do
hospital e estudantes. O ambiente repleto de atividades deu aos pacientes um momento interativo, onde
puderam expressar suas habilidades e exercitar as práticas que realizavam normalmente em suas rotinas
antes de descobrirem a doença mental. Observou-se que a atividade teve reflexos positivos na conduta dos
pacientes, pois aqueles que se mostravam mais reservados, nesse momento, interagiram mais com os demais.
Muitos pacientes relataram empolgação e sentimentos como felicidade e prazer de estarem participando das
atividades, e consideravam a atividade mais descontraída e esperada por eles. Conclui-se assim que a
realização de atividades como jogos e esportes durante o tratamento dos pacientes no hospital promovem a
inserção desses indivíduos novamente a rotina de vida que tinham normalmente, antes de serem
diagnosticados, fazendo com sintam-se mais à vontade dentro do ambiente onde realizam o tratamento e com
isso, possam aderir integralmente ao plano terapêutico.
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