
O dia em que o Super- Homem
e o Mickey fizeram uma TAC
Hospital dos Pequeninos. 0 Santa Maria receberá duas mil crianças até ao fim desta
semana. Estudantes ensinam a aprender a lidar com crianças e com os seus receios

Santiago aventura-se na sua primeira cirurgia à garganta, que foi um sucesso

DIANA MENDES

São Mickeys, Minnies, dinossau-
ros, bebés carecas ou ursos e cães.

Na hora de estar doente, ninguém
escapa: nem o Super-Homem, que
afinal cede a uma banal febre ou
dor de dentes. Afinal - dizem as

mulheres-, é certo e sabido que os
homens lidam mal com a doença.
Mas no Hospital dos Pequeninos,
os tutores dos bonecos não têm
medo de médicos, apesar de não
terem mais de sete anos. "Os médi-
cos são bons?" São, sim senhora.

Serão mais de duas mil as crian-

ças entre os três e os sete anos que
vão percorrer o mais pequeno cen-
tro hospitalar do País. Vêm de mais

de 50 escolas para conhecer um
grupo de 25 médicos e percorrer os
corredores do mini-SNS, criado e

recriado nos últimos doze anos,
segundo António Silva, um dos
coordenadores do projeto Hospi-
tal dos Pequeninos, organizado
pela Associação de Estudantes da
Faculdade de Medicina de Lisboa.

"Criámos um jogo onde as

crianças passam pelas várias esta-

ções de um hospital. A intenção é

fazê-las perder o medo da bata
branca e de vir aos hospitais." Mas
o estudante do 5.° ano reconhece

que todos aprendem. "Consegui-
mos ganhar a confiança das crian-

ças. Temos de nos pôr à sua altura,

falar de maneira mais fofinha e es-
tar atentos aos mais tímidos. Eu

próprio já apanhei uma criança
que me disse que não tinha medo
e que até já tinha vindo ao Hospi-
tal dos Pequeninos", exemplifica.

É o caso de Santiago, da escola
Pedrita, que aos quatro anos acu-
mula já duas experiências no Hos-

pital dos Pequeninos. Apanhamo-
-lo logo na triagem, onde a sua
descrição de sintomas - uma dor
de garganta que apanhou por cau-

sa do frio e do sol na cabeça, diz ele
- são motivo para uma pulseira
vermelha na urgência. Sim, na rea-
lidade uma dor de garganta seria
tudo menos emergência médica.



Seja como for, o Mickey, apadri-
nhado pelo Santiago, segue o cur-
so pelas dez estações. É a vez da
consulta. "Dói a garganta?" "E tos-

se, tem?" Um sim responde a tudo.
Tem tudo, afinal, incluindo febre.
"Pode ter uma gripe, constipação
ou amigdalite", diz a médica.

A jornalista [eu, vá] vai ajustan-
do a pulseira do boneco, não vá ele

perder a vez. Chegamos às análi-
ses. Não faltam seringas, tubos e a
central está pronta a analisar o san-

gue. Santiago colhe o sangue e faz-
-se a análise. "Dizemos sempre que
dói, mas que passa rápido e é pre-
ciso. Não podemos mentir. Mas
tudo passa com uma festinha", diz
António Silva. Santiago cumpre e
faz a festinha, mesmo quando vai
a correr fazer aTAC e deixa o amigo
para trás. O coração é visto no ecrã,
a bater, e naTAC os médicos esco-
lhem criteriosamente o esqueleto
do amigo a visualizar. Têm cães, di-
nossauros, bonecas e sapos. Até a
Hello Kitty (!!!) em esqueleto. "Ain-
da não apareceu nenhuma, curio-
samente", diz uma médica.

Tempo de desinfeção e de ensi-
nar as crianças a lavar as mãos.
Tempo de ir ao bloco. Vai o Mickey
e uma Minnie ao mesmo tempo.
"Eles podem namorar, mas nós
não", diz Santiago olhando para a
dona da Minnie. O penso marca o
final mas há tempo para lavar os
dentes e aprender a comer. Mas o

Santiago prefere um piza.

0 CONCEITO

Pais podem levar os
filhos hoje até às 17

> Os cinco primeiros dias
foram dedicados às crianças
das escolas, mas hoje o dia é

aberto aos pais, das 10 às 17
horas. Um passeio por dez es-

tações, desde as consultas à
nutrição, foi preparado com
afinco por 25 estudantes, que
trataram de decorar o espa-
ço, com flores e outros traba-
lhos em cartão e pediram
apoios para dar um saudável
lanchinho às crianças. Vale a
pena. Crianças e médicos pa-
recem concordar.

A VIAGEM

IMAGIOLOGIA
> 0 coração do Mickey é analisado cuidadosa-

mente por Santiago. A ecograf ia permite ver o

coração a bater. Pela primeira vez, alguns meni-

nos escutam o som do seu coração com um es-

tetoscópio. "Com faz?" "Pum pum", respondem.

CIRURGIA
> 0 sono mágico chega com a anestesia. E

Santiago e a (não) namorada vêem os sinais vi-

tais dos seus protegidos. A operação à garganta
do Mickey corre bem, com direito a tesoura, pin-

ças e a roupa correta de bloco operatório.

DENTISTA
> Depois da farmácia, onde se fazem jogos e se

ensinam crianças a não mexer em medicamen-

tos, é tempo de aprender a lavar bem os dentes.
A língua não pode ser esquecida, nem a parte de

trás dos dentes. Lições a não esquecer nunca.


