
Hospital dos Pequeninos
Quem tem medo do senhor doutor?

Que levante o braço o pai ou a

mãe que nunca passou pela
humilhação de ter um filho a

espernear no chão do

consultório do pediatra.
Catarina Figueira dá-lhe a

receita para tratardo assunto:

uma visita ao Hospital dos

Pequeninos.

Aplaudimos de pé o projecto
de criar um hospital de

brincadeirinha, que ajude os

miúdos a perderem o medo da

chamada "síndrome da bata

branca". No caso, não são eles

que estão doentes, mas sim o seu

boneco ou peluche preferidos.
As crianças fazem de pais,

enquanto os futuros senhores

doutores, alunos de verdade

da Faculdade de Medicina de

Lisboa, são os médicos. Na
maior parte dos casos, depois
de eles passarem pelas várias
unidades do Hospital dos

Pequeninos, o diagnóstico é

positivo: afinal, não dói

nada.

Dores de barriga? Pontadas no

coração? Um braço partido? Do

que é que o paciente se queixa?
Na triagem os doentes recebem

uma pulseira de cor verde,
amarela ou vermelha conforme a

gravidade do seu estado.

O SALA DE CONSULTAS

O paciente é submetido a

exames mais específicos e as

crianças ajudam o médico a
auscultar, a medir a temperatura,
a observar a garganta e os

ouvidos. Nada disto é por acaso:

são justamente estas as

"maldades" que oferecem mais
resistência numa consulta de

pediatria à séria.

O UNIDADE DE ANÁUSES

Os pais (e os miúdos)
mais sensíveis escusam de

hiperventilar: aqui não se avista

pingo de sangue e as seringas

perderam a agulha. Simula-se

uma colheita mas é tudo a fingir.

O UNIDADE DE IMAGIOLOGIA

Há uma máquina para
fazer ressonâncias

magnéticas e raios X e um

ecógraf o. Tudo para avaliar como

é que o doente está por dentro.

O BLOCO OPERATÓRIO

Primeira tarefa:

aprenderem a

desinfectar-se para chegarem à

mesa de operações livres de

micróbios. A seguir os miúdos

vestem a bata de cirurgiões e

ajudam a colocar a máquina do

oxigénio e a dar a anestesia ao
doente "para ele entrar num sono

mágico". Depois operam o que for

preciso - cabeças, pernas, joelhos
- com a ajuda de pinças e tesouras

deplástico.

OSALADETRATAMENTOAqui trocam-se pensos e

desinfectam-se feridas.



©FARMÁCIATem embalagens de

comprimidos mas são só a

fingir. A grande mensagem a

passar às crianças é que os

medicamentos podem fazer-lhes
muito mal se forem tomados sem

o consentimento dos pais.

O CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Os senhores dentistas,
estudantes do curso de

Medicina Dentária, ensinam os

miúdos a lavar os dentes usando

uns modelos de bocas

engraçados.

O NUTRICIONISTA

Ninguém sai do Hospital
dos Pequeninos sem ter

uma conversinha com o doutor
nutricionista sobre aqueles
alimentos que só fazem é bem,
como a fruta e os legumes, e os

que têm de ser consumidos com

conta, peso e medida, como as

guloseimas.

Hospital dos Pequeninos
Sáb, 7 Dez, 10.00- 17.00, no

Refeitório I dos Serviços de Acção

Social da Universidade de Lisboa

(frente à Aula Magna), R Prof Gama

Pinto. Entrada gratuita. »t

sfc Dicas para ajudar os seus filhos
a perderem o medo do médico

Fale com eles sobre as idas

ao médico antes de ficarem

doentes, explicando como
podem ser ajudados pelo
"Senhor Doutor".

Aproveite as consultas de
rotina para incentivar a

relação entre o médico e a

criança.

Compre "kits de médicos"
infantis para que possam
brincar aos médicos e
familiarizar-se com os

objectos e procedimentos.

Não associe os médicos
a uma punição para as
crianças: eles existem

para as ajudar.

Invista em jogos e livros
didácticos sobre o corpo

humano que permitam
explorar as noções básicas
dos diferentes sistemas.

Quando o seu filho for
submetido a uma
intervenção médica
dolorosa (por exemplo,
vacinas), não lhe diga que
não vai doer porque ele
vai perceber que lhe
mentiu e ficar com mais
medo.

Incentive o seu filho a levar

para a consulta o seu
boneco ou brinquedo
preferido, que irá entretê-lo
e tranquilizá-10.

Leve o seu filho e o seu
brinquedo doente, este
sábado, ao Hospital dos

Pequeninos.


