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SAÚDE Estudantes do ICBAS ‘brincam’ aos médicos com crianças da Região Norte

SantoAntóniotransformado
emHospitaldosPequeninos
TIAGO MONTEIRO
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PERDEROSMEDOS
EASFOBIASABRINCAR
O auditório do Hospital de
Santo António preparou-se a
rigor para receber os ‘doutores’ de palmo e meio. Há espaços de triagem, consultórios, blocos operatórios, farmácia, sala de enfermagem e,
claro está, a inevitável sala de
espera com inúmeros jogos.

Prevê-se que mil
crianças entre os
três e os seis anos
marquem presença,
durante cinco dias.
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O Duarte, do alto dos
seus 4 anos, fez, ontem, logo pela manhã, uma
birra. Não queria ir para o
jardim-escola porque estava
prevista uma ida ao hospital.
«Ele não tinha percebido que
se tratava de uma visita de
estudo e não de uma consulta», explicou ao Destak a educadora Olinda. É precisamente para combater o me-

dos ‘senhores de bata branca’, das consultas e injecções,
das macas e das ambulâncias
que o Hospital de Santo António, no Porto, se transforma, até sexta-feira, no ‘Hospital dos Pequeninos’.
A iniciativa acontece pelo
sétimo ano consecutivo e é
organizada pela Associação
de Estudantes do Instituto
de Ciências Biomédicas Abel
Salazar (AEICBAS), em colaboração com o Centro
Hospitalar do Porto e o Hospital de Santo António, em
particular.
Assim, durante os próximos cinco dias, mais de mil
crianças, com idades compreendidas entre os três e os
seis anos, vindos de toda a
região Norte, vão vestir a ba-

ta branca, calçar umas luvas
e ajudar a tratar dos bonecos
e peluches ‘doentes’.
A ideia passa por colocar
um ponto final na ideia negativa que os mais pequenos
possuem da actividade clínica, ajudando-os a combater o
medo «das picas» e «dos remédios». Pretende-se que, levando os seus bonecos à consulta, as crianças se colocam
no lugar do observador, compreendendo a opção dos pais
e desmistificando a visita ao
médico, a própria doença e o
respectivo tratamento.

Curaseterapiasimaginárias
A Joana, ‘filha’ da pequena
Ana Isabel, de 4 anos, «partiu
uma perna enquanto estava a
brincar na escolinha, mas a
senhora enfermeira já lhe fez
o curativo, deu-me uma receita e fui à farmácia», explicou ao Destak. «Daqui a nada
vai ficar boa», acrescentou.
«Não devemos ter medo
dos senhores médicos. Eles
fazem o bem», explicou Duarte – o mesmo que, de manhã,
tinhafeito umabirranaidaao
hospital – à pequena Ana Luís. Missão cumprida. 
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Mil crianças
vão ajudar
os médicos
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