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A iniciativa tem como objetivo fazer com que as crianças percam o medo de ir ao médico, através de
jogos de representação Levar uma criança ao médico pode ser um pesadelo para qualquer pai ou mãe.
Para ajudar a fazer com que os mais pequenos percam o medo da "bata branca", chega mais uma
edição do "Hospital dos Pequeninos". O projeto tem como objetivo reduzir a ansiedade perante os
profissionais de saúde de forma lúdica. Vai decorrer entre os dias 23 e 29 de novembro, em Lisboa. A
iniciativa, organizada pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML),
acontecerá em dois espaços distintos: Para as escolas, no Refeitório I dos Serviços de Ação Social da
Universidade de Lisboa entre os dias 23 e 27 de novembro, das 10h às 17h (mediante marcação
prévia); Para as famílias, no Pavilhão do Conhecimento entre os dias a 28 e 29 de novembro, das 11h
às 19h. A organização estima que mais de 2000 mil crianças, com idades entre os três e os sete anos,
estarão presentes. Para participarem, "só precisam de levar um boneco que tenha um 'dói-dói' e
vontade de brincar". Serão recebidas numa sala de espera, na qual se preparam algumas brincadeiras
e jogos, antes de passarem para a triagem. Seguem então para as consultas, análises, laboratório de
imagiologia, bloco de cirurgia e sala de tratamentos. Para além destas estações, existem ainda as
consultas de Medicina Dentária e Nutrição, e a "Farmácia". No final, os acompanhantes dos "pacientes"
receberão um certificado de participação e ser-lhes-á oferecido um lanche e um sacode brindes. O
"Hospital dos Pequeninos" ajuda as crianças a compreenderem melhor o mundo da saúde e é uma
mais-valia para os estudantes universitários, que aprendem a interagir com os mais novos num
contexto hospitalar.
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