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BRINCAR COMBATE O MEDO DE MÉDICOS
EXPERIÊNCIA S Hospital do faz de conta permite aos mais pequenos serem médicos por um dia
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O
'senhor doutor' de bata
branca é uma das figuras
que mais assusta as

crianças. Para combater o

medo, a Associação de Estu-
dantes da Faculdade de Medi-
cina de Lisboa promove, há 17

anos, o 'Hospital dos Pequeni-
nos' , onde os mais pequenos se

transformam, por um dia, em
médicos que tratam bonecos.

"Quando somos pequenos
acabamos por contactar muito
com os profissionais de saúde,
nem que seja par a levar vacinas.
Desde logo as crianças associam
a bata branca à dor de levar a

'pica' e por isso ganham medo" ,

explicauma das coordenadoras
doprojeto, Rita Carvalho.

BONECOSVÃOÀTRIAGEM
E FICAM COM PULSEIRA

QUEINDICAAGRAVIDADE

Assim que entram no 'hospi-
tal do faz de conta' , as crianças
aguardam numa sala de espe-
ra. Depois, passam pela tria-
gem, em que contam os sinto-
mas do boneco. "É colocada
uma pulseira no boneco, cuja
cor varia consoante a gravida-
de da situação" , explica a aluna
do 5 2 ano de Medicina. Poste-
riormente, o boneco é consul-
tado. "É feita a auscultação e

vários exames, como análises
ao sangue ou um raio-x" , con-
ta Rita Carvalho, sublinhando
que "geralmente aparte que as

crianças mais gostam é a cirur-
gia, em que dão injeções ao bo-
neco e fazem pensos". Em ca-
sos de doença mais grave, o

boneco fica internado e com
restrições alimentares. •

Crianças desenvolvem atividades como pintura e dança

enquanto aguardam pela sua vez de ir até à triagem

Consulta no hospital engloba atividades como a realiza-

ção de exames e auscultação dos bonecos pelas crianças

Ajudar as crianças a en-
frentar o medo que têm do
'senhor doutor da bata
branca' é aprincipalreco-
mendação. Tente perce-
ber qual o medo manifes-
tado pela criança, assim
como a causa, uma vez
que as crianças não são
todas iguais. Ajude -a a

superar o receio, deixan-
do-a confortável. •

Leonor Figueira
Coord. XVII Hospital
dos Pequeninos

"RECEBEMOS
50 CRIANÇAS
POR HORA"

=j CM - A iniciativa é asse-
gurada apenas por alunos
de Medicina?
Leonor Figueira - O 'Hos-
pital dos Pequeninos' é

uma iniciativa desenvolvi-
da pela Associação de Estu-
dantes da Faculdade de
Medicina de Lisboa. Este
ano temos cerca de 500 co-
laboradores, alunos do
curso de Medicina e entre
50 a 100 de outros cursos
como Enfermagem, Fisio-
terapia, Medicina dentária,
Farmácia e Psicologia.
- Que idades têm as crian-
ças que visitam o hospital?
- As escolas que se inscre-
veram são da zona da
Grande Lisboa e as crianças
têm, na sua maioria, entre
os 3 e 7 anos. Só num fim de

semana, recebemos cerca
de mil pessoas. Nos restan-
tes dias recebemos cerca de
50 crianças por hora. •
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MEDICINA | PROJETO INTERNACIONAL

Oprojeto
'Hospital dos Pequeninos' foi

iniciado pela Associação Europeia de

Estudantes de Medicina, constituída por vá-
rias associações de estudantes do curso no

espaço europeu. Países como Suécia, Ale-

manha, Áustria, Croácia e Reino Unido já
participaram na iniciativa.

FARMÁCIA | PERCEBER O TRATAMENTO

O 'Hospital dos Pequeninos' oferece tam-
bém às crianças a possibilidade de irem

à farmácia levantar a prescrição médica.
Também nesta etapa os estudantes fazem
questão de explicar aos mais pequenos a im-
portância dos medicamentos no tratamento
da doença, assim como os perigos.
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A XVII iniciativa do 'Hospital
dos Pequeninos' decorreu

nos dias 17 e 18 no Pavilhão do Co-

nhecimento, em Lisboa e entre os

dias 19 e 23 nas instalações dos

Serviços de Ação Social da Uni-
versidade de Lisboa.

A importância de lavar os
dentes e de tomar vacinas
íai No dia a dia, os dois princi-
pais receios dos mais pequenos
são as injeções e as idas ao den-
tista. Curiosamente, no 'Hos-
pital dos Pequeninos', a con-
sulta no dentista é uma das

principais atrações. "O medo
dos dentistas nestas faixas etá-
rias é muito comum, mas a
verdade é que depois de as

crianças se sentarem na cadei-
ra e executarem as tarefas com

os bonecos, vão ficando desi-
nibidas e jánem querem sair",
garante ao CM Inês Carvalho.
Durante a consulta no dentis-
ta, os estudantes das diversas
áreas da saúde explicam aos
mais pequenos alguns aspetos
sobre a higiene oral, como a

importância de lavar os dentes
depois de cada refeição, de for-
ma a evitar problemas que os

levem, posteriormente, ao

dentista. Também na cônsul -
ta, os alunos explicam às

crianças a importância das va-
cinas. "Acreditamos que esta
iniciativa faz com que as crian-
ças percebam que as 'picas' são
uma coisa boa, porque faz com
que não fiquem doentes ou
que, por outro lado, melhorem
mais rapidamente", refere
Leonor Figueira, uma das
coordenadoras da iniciativa. •



Consulta com o

dentista é um dos

principais receios

das crianças quando

chegam ao 'Hospital
dos Pequeninos'

©Exames para de-

terminara causa da

doença dos bonecos

incluem análises

ao sangue assim

como raio-x

Injeçõese vaci-

nas são também ou-

tro dos receios dos

mais pequenos. Quei-

xam-se sobretudo

da dor da picada

Higienização faz parte do programa
Q A higienização das mãos é
uma das etapas pelas quais as

crianças passam no 'Hospital
dos Pequeninos' . A lavagem é
realizada antes da entrada no
bloco operatório. "É impor-
tante que as crianças perce-

bam que a operação é um
procedimento sério e que é
necessário realizar uma de-
sinfeção dos membros, assim
como mudar de roupa antes
de entrar no bloco" , explica
Rita Carvalho. • Crianças têm de lavar as mãos


