	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

XIII HOS PITAL DOS PE QUE NINOS
A PR ES ENTA ÇÃ O

| O CO NCEITO
O Hospital dos Pequeninos (HP) é um projeto organizado pela Associação de
Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML), que foi inicialmente criado e
desenvolvido pela EMSA (European Medical Students Association) e que tem como objetivo
reduzir a ansiedade que as crianças com idades entre os 3 e os 7 anos sentem quando
confrontadas com um profissional de saúde. Por outro lado, pretende-se que os futuros
profissionais de saúde utilizem os seus conhecimentos para ajudar as crianças, de uma
maneira lúdico-didática e adaptada à sua idade, a perderem o medo da “bata branca”. Para
participarem, as crianças só precisam de trazer um boneco que tenha um "doi-doi" e vontade
de brincar!
Durante o evento, as crianças são recebidas numa sala de espera, onde se preparam
algumas brincadeiras e jogos didáticos. Os “doentes” não são as crianças, mas sim os
bonecos que elas trazem. Como numa ida ao Hospital, o percurso começa com uma sala de
triagem onde as doenças dos bonecos são avaliadas pelo “profissional de saúde”, e onde lhes
é colocada uma fita colorida com o seu nome. Seguem então para a Consulta, as Análises, o
Laboratório de Imagiologia, o Bloco de Cirurgia e a Sala de Tratamentos. Para além
destes existem ainda as consultas de Medicina Dentária e Nutrição, assim como uma
“Farmácia”.
No final receberão um certificado de participação e ser-lhes-á oferecido um lanche,
que todos os anos é assegurado pelos patrocínios conseguidos pelo projeto que garantem
também a construção das diversas estações.

|

A S NO VIDA DES DA XIII EDIÇÃ O

Face aos resultados obtidos nas edições passadas, este ano pretendemos ir mais
além no crescimento do projeto, mantendo uma continuidade com o trabalho que tem sido feito
e concretizado com sucesso.
Pela primeira vez, no período dedicado ao público em geral, a atividade vai decorrer
no Pavilhão do Conhecimento onde, para além das habituais estações, iremos
renovar a estação de Nutrição, onde acrescentaremos aos habituais conselhos sobre
alimentação e explicação da roda dos alimentos, um espaço para a realização de um pequeno
workshop de alimentação saudável com as crianças.
Porque achamos que a nossa missão também deve passar por crianças que
diariamente vivem em ambiente hospitalar, este ano durante a semana das escolas, vamos
ter horários dedicados e exclusivos para crianças com doença oncológica,
acentuando o componente de solidariedade social indissociável do projeto. Dada a
especificidade deste grupo de crianças, para este horário em específico vamos criar uma
estação dedicada à abordagem de radioterapia e quimioterapia.
Por fim, e porque a divulgação é um passo fulcral neste projeto, este ano, para além
dos vídeos promocionais, estamos a unir esforços para garantir uma figura pública que
defenda o projeto, que realce as nossas metas sociais e solidárias e que ajude a levar o
Hospital dos Pequeninos a mais pessoas.
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A DIMENS Ã O

O Hospital dos Pequeninos teve um grande desenvolvimento nos 3 últimos anos,
seja pela qualidade da divulgação que tem sido feita, seja pelo reconhecimento que o público
tem feito à qualidade do projeto.
Para este ano estima-se a participação durante a semana de mais de
2000 crianças, englobando diferentes escolas e infantários, que receberam convites para a
participação neste evento e outras tantas centenas de crianças acompanhadas
pelas suas famílias no fim de semana no Pavilhão do Conhecimento.
Haverá capacidade de receber 60 crianças por hora, num trabalho conjunto e
sequencial de todos os colaboradores nas diferentes estações do evento.
Em 2009, paralelamente à semana da atividade, foi concretizado o Livro "Um dia no
Hospital dos Pequeninos" que tem como objetivo levar o Hospital dos Pequeninos a quem
ainda não teve essa experiência. O livro conta a história do Pedro e do seu urso de peluche
Egas que sofreu um acidente. Pedro terá de o levar ao Hospital dos Pequeninos para poder
voltar a casa são e salvo!

|

A O R G A NIZ A ÇÃ O

A Comissão Organizadora do Hospital dos Pequeninos (COHP) é constituída por
25 alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Esta equipa colabora com as
Associações de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (AEESEL),
Faculdade de Farmácia (AEFFUL) e Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (AAMDL),
para melhorar o projeto Hospital dos Pequeninos ano após ano.
A COHP está dividida em 4 Departamentos:
1. Decoração - quem imagina, desenha, constrói e cria o espaço onde vai decorrer o HP,
incluindo o tema geral e a construção das várias estações.
2. Divulgação - quem leva o HP às famílias através da publicação de notícias em jornais,
revistas, websites e outros meios de divulgação.
3. Escolas - responsáveis por divulgar o projeto nas escolas e em Instituições de
Solidariedade Social.
4. Patrocínios – essenciais para toda a concretização do projeto, desde o material para
as estações, brindes e os alimentos para os lanches das crianças.
Caso seja necessário, podemos enviar o documento com a apresentação da COHP.
Solicitamos apenas que nos contatem através de hpequeninos@aefml.pt.
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O ES PA ÇO E A S DA TA S

Este ano, pela primeira vez, o XIII Hospital dos Pequeninos abrirá as portas ao público
em geral nos dias 22 e 23 de novembro no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das
Nações. Sem qualquer tipo de custo, as famílias poderão participar na atividade das 11h00
às 19h00.
Durante a semana, como já é habitual, o projeto estará aberto para as escolas que
realizaram a marcação previamente, nos dias 24 a 28 de novembro, no Refeitório I dos
Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa que se localiza na Av. Prof. Gama
Pinto, na Cidade Universitária. A entrada estará devidamente assinalada e a atividade
decorrerá das 09h30 às 17h00.
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A CO NCR ETIZ A ÇÃ O

Os colaboradores do Hospital dos Pequeninos são estudantes que vão receber as
crianças e os seus brinquedos nas diversas estações. São eles os responsáveis por ajudar
cada criança a tratar do seu brinquedo. Sem eles, não existiria Hospital dos Pequeninos!
Visto que uma iniciativa destas implica uma grande mobilização a nível de recursos humanos e
materiais, esta atividade conta com centenas de estudantes da Faculdade de Medicina de
Lisboa e ainda com a colaboração de estudantes de Ciências Farmacêuticas, Enfermagem
e Medicina Dentária, através das respetivas associações de estudantes, permitindo a
cooperação entre várias Faculdades da Universidade de Lisboa dentro da área da saúde.
Todos os colaboradores fazem uma formação previamente à data do projeto, cuja
organização está a cargo da AEFML e normalmente conta com a presença da Operação Nariz
Vermelho.
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MENS A G EM FINA L

Não obstante a complexidade do projeto, a Comissão Organizadora, graças ao
trabalho de equipa e motivação conjunta, conseguiu uma vez mais trazer à luz este projeto,
que ajudará as crianças a compreender melhor o “mundo da saúde” e, por outro lado, será
uma mais-valia para os estudantes universitários que aprendem assim, não só a criar e a
desenvolver projetos, como também a interagir com as crianças. O trabalho desenvolvido pelos
estudantes com esta atividade facilita o trabalho dos pediatras e dos próprios estudantes, já
que a passagem das crianças pelo Hospital dos Pequeninos permite que estas percebam que
uma ida ao hospital não tem que ser necessariamente má e que, mais importante que tudo,
permite que saiam de lá saudáveis e mais felizes.
Este ano queremos fazer mais e melhor. Queremos ir mais além sem nunca esquecer
o nosso lema “deixa o medo em casa, tratar o teu boneco vai ser uma

diversão!”.
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