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EDITORIAL

Quem trabalha em serviços de saúde do SNS, independen-
temente da área de exercício profissional, tem um espírito 
de missão muito vincado. Por maioria de razão, quando o 
exerce num contexto de pediatria. 
No Hospital Pediátrico consegue-se perceber o quanto nun-
ca é de mais marcar essa diferença. Uma das muitas expe-
riências mais marcantes é o facto de a criança (no sentido 
alargado do termo abrangendo a família) estar efectiva-
mente no “centro do sistema”. Esta pequena frase que, de 
tanto ser utilizada, infelizmente se tem banalizado, encon-
tra efectiva concretização no Hospital Pediátrico – Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). O conceito de 
equipa de saúde, que implica a multidisciplinaridade, tem 
aqui a sua maior expressão, transpondo os limites da prá-
tica, traduzindo-se e enraizando-se na CULTURA do Hospi-
tal.  Tudo e todos se congregam para que, em situação de 
doença, especialmente no internamento, seja providenciado 
à criança e aos pais um entorno de “normalidade”, de maior 
proximidade ao ambiente familiar e social que a criança co-
nhece e em que se sente confortável, replicando a casa, a 
escola, a família, os amigos. 
Os profissionais são, eles próprios, “pediátricos”, isto é, 
têm a capacidade de se transcender e de se pôr no lugar da 
criança e dos pais. De pensar e de sentir como se tivessem 
1 metro de altura e, simultaneamente, conseguir vivenciar 
a situação de especial vulnerabilidade que se sente quan-
do um filho está doente. Essa transcendência, mais do que 
empatia ou altruísmo é compaixão. É também, tratar com 
o coração, e que, a par da tecnicidade da prática clínica 
dos profissionais no sentido amplo e inclusivo do termo, se 
transpõe para a preocupação com as amenidades, para a 
comunicação com o doente e a família, para a partilha das 
decisões terapêuticas com a própria criança ou adolescen-
te e com os pais, para os afectos e as cumplicidades que se 
constroem num período que se pretende realmente transitó-

rio e o menos traumático possível. 
Não podendo discrimar positivamente qualquer grupo profis-
sional porque todos são essenciais, as educadoras de infân-
cia e as professoras num hospital pediátrico têm um papel 
determinante na recriação desse ambiente familiar e social 
da criança, sobretudo se atendermos ao facto de a sua for-
mação de base não integrar a particularidade do exercício 
profissional em contexto de doença da criança. Ao dinami-
zar diariamente actividades simultaneamente educativas e 
de lazer, ao dar-lhes visibilidade expondo-as ao público e, 
desta forma, permitindo que a criança se reveja nas suas 
obras de arte, viabilizam o reconhecimento deste esforço 
ao transpô-lo para além das fronteiras do Hospital, nomea-
damente através das Notas D’Opital. 
É também ao nível do mecenato, num País que em que este, 
comparativamente a outros países, tem ainda pouca expres-
são na Saúde, que se constata a especial sensibilidade que o 
tratamento de criança desperta na sociedade civil bem visível, 
aliás, no carinho que “Les Amis du Plateau” tem demonstrado e 
no impacto que as suas intervenções têm trazido.
Num período em que se discute a viabilidade do SNS é, em 
todo o esforço que esteja ao alcance de cada um realizar 
quer na comunidade, quer nos seus profissionais, em todos 
os gestos pequenos ou grandes, que se confirma o quanto 
esse espírito de missão se reinventa diariamente assegu-
rando o estimulo e a gratificação de cuidar.

 * Manuela Mota Pinto
Vogal do Conselho de Administração 

na Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)
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Não Há Planeta B!!
Na nossa ação educativa no Hospital 
Pediátrico-CHUC não seguimos nenhum 
modelo curricular específico. No entanto 
a nossa forma de trabalhar vai ao en-
contro das teorias propostas por Piaget 
e Vigotsky, que foram autores cruciais 
para o estabelecimento da visão cons-
trutivista do desenvolvimento infantil. A 
base da teoria construtivista é a que “vê 
o indivíduo como criador do seu próprio 
conhecimento, ao processar a informa-
ção obtida pela experiência”. O que se 
pretende é oferecer experiências aos 
utentes que lhes permitam construir o 
conhecimento, através de atividades que 
incluam a manipulação de materiais con-
cretos e experiências diretas sobre as 
quais as crianças possam refletir mais 

tarde. Neste sentido, identificamo-nos 
com os princípios orientadores que são 
a abordagem aos cuidados e à educação 
em grupo de bebés, crianças e adoles-
centes: aprendizagem ativa; interações 
adulto-criança/adolescentes calorosas 
e facilitadoras; ambiente físico acolhe-
dor e orientado para o utente; horários 
e rotinas que se adaptam às necessi-
dades dos utentes; observações diárias 
que orientam as interações dos adultos 
com as crianças, o trabalho de equipa 
dos educadores, as relações pais-edu-
cadores e a planificação do programa. 
Os dinamismos culturais e sociais que 
caracterizam a nossa sociedade exigem 
aos futuros cidadãos o desenvolvimento 
de competências e atitudes cada vez 

mais abrangentes e, em conjunto com a 
família, o espaço educativo é primordial 
para que o consigam adquirir com su-
cesso. Uma das formas de o conseguir 
é através do Projeto pedagógico, no qual 
estão explícitos, os princípios e valores, 
as metas e as estratégias segundo as 
quais pretendemos cumprir a nossa fun-
ção educativa.
O tema que norteará as atividades peda-
gógicas para o biénio 2019/2021 será 
a “Preservação dos Mares e Oceanos”. 
Este projeto visa ajudar toda a comuni-
dade educativa e hospitalar na conscien-
cialização da necessidade de preserva-
ção dos Mares e Oceanos, mostrar a sua 
importância para a vida e para a história 
dos povos, recorrendo a subtemas como:
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 - Preservação da água, as suas múltiplas formas de uso, os 
ciclos da mesma 
- Alterações climáticas 
- Mudanças que devemos fazer para reduzir os seus efeitos
- Poluição dos Oceanos 
- Identificar causas e promover mudanças de atitudes 
- O futuro dos Oceanos 
- Reciclagem 
- A água dos Pólos (Pólo Norte e Antártida) 
- Animais marinhos (biodiversidade marinha) 
- Profissões ligadas ao mar 
- ... 
A abordagem do tema que propomos deverá apresentar aos 
utentes uma visão ampla que 
envolve inúmeras questões 
que o mundo atual enfrenta-
rá devido à falta de água. O 
projeto deve ser desenvol-
vido visando proporcionar 
uma grande diversidade 
de experiências, com par-
ticipação ativa, para que 
possam ampliar a cons-
ciência sobre as questões 
relativas à água no meio 
ambiente, e assumir de 
forma independente e au-
tónoma atitudes e valores 
voltados à sua proteção e 
conservação.
Atendendo às Orienta-
ções Curriculares, preten-
de-se com este projeto 
incentivar a interligação 
e a articulação entre as 
diferentes áreas de con-
teúdo, pondo em prática, 
os diferentes objetivos 
da educação pré-escolar. 
Só este processo articu-
lado é que permitirá atin-
gir um outro objetivo, que 
deverá atravessar todo o 
percurso pré-escolar: o 
despertar da curiosidade 
e do espírito crítico na 
criança. E tal só se po-
derá concretizar através 
da criação de um clima 
de comunicação, que ao 

aproveitar as capacidades e as competências de cada uma, 
fomentará a troca e a procura de saberes.
Numa intervenção centrada no Projeto Pedagógico, as crian-
ças apreendem novas informações sobre objetos, pessoas, 
lugares, novos conceitos, etc., além disso, alargam os seus 
horizontes culturais e humanos através das atividades que irão 
realizar ao longo do ano letivo. É nossa intenção também, que 
através do Projeto os utentes adquiram a capacidade de imagi-
nar, prever, refletir, questionar e pesquisar. Consideramos como 
obrigação dos educadores que desenvolvam a sua pedagogia 
baseando-a na ação e na experiência, realizando uma aborda-
gem globalizante para que as crianças adquiram aprendizagens 
significativas. Para que tudo isto se concretize, os educadores 

terão que no dia-a-dia, estimular e 
valorizar os conhecimentos das 
crianças, ajudando-as a obter 
conhecimentos úteis, estimu-
lando-as a aplicarem as suas 
capacidades, para que expan-
dam as suas competências. Em 
suma, o que se pretende com a 
educação que proporcionamos é 
o desenvolvimento de compe-
tências nos utentes. Gostaría-
mos de salientar que o tema 
do Projeto “Preservação dos 
Mares e Oceanos” tem como 
finalidade primordial, alargar 
o conhecimento dos nossos 
utentes e de todos os inter-
venientes no processo. Pois a 
cultura é “um referencial para 
a educação de infância ao nível 
das suas aquisições substan-
ciais e processuais e é ainda 
uma fonte de inspiração para 
atividades que, porque com-
portam poder motivacional, 
cumprem, melhor do que 
as experiências descon-
textualizadas, os objetivos 
desenvolvimentais que os 
projetos curriculares para a 
infância naturalmente têm 
de visar”. 

 Educadoras 
de Infância 

dos Internamentos e 
Hospitais de Dia



5

Há Magia no Hospital

O mais antigo Festival de Magia em Portugal, fruto da iniciativa 
do grande mágico, Luís de Matos, esteve de novo em Coimbra. 
Trata-se de um projeto de referência nacional e internacional, 
com a participação de mágicos oriundos de diferentes países 
do mundo do qual se destaca a vertente solidária. E eis que, 
mais uma vez, tivemos a presença desta magia no nosso Hos-
pital (dia 17/09/2019), celebrando esta arte tão particular, que 
pretende “desafiar a capacidade de sonhar …converter em rea-
lidade, ainda que por instantes, os sonhos do homem …” (Luís 

de Matos). Neste 
contexto, podemos 
dizer que a missão des-
tes criadores de ilusão, 
transformam em realidade 
os sonhos das crianças e de todos os que com elas partilham 
as suas vivências em ambiente hospitalar. Foram momentos 
únicos, vividos de fantasia, transformada, por momentos, em 
realidade. Foi maravilhoso ver no rosto destas crianças a curio-
sidade, o suspense, a alegria, os sorrisos… parece que esque-
ceram por momentos o sofrimento físico ou psicológico em que 
vivem.
Pelos bons momentos que nos proporcionaram, agradecemos 
a presença de Adrian Conde, Pau Segalés e Mago Teto vindos de 
Espanha e Jonathan Barragan de França. São verdadeiros má-
gicos que com toda a sua arte a todos surpreenderam, não só 
pelo seu profissionalismo, mas também pela sua capacidade 
de relação, manifestando atitudes de afeto e humildade, com 
o público alvo.

 Educadoras de Infância 
dos Internamentos e Hospitais de Dia

Os miniBIOQS – Associação Ciência Para 
Todos, são uma associação sem fins lu-
crativos criada em janeiro de 2019, cuja 
missão passa pela comunicação e parti-
lha de conceitos científicos, recorrendo 
a experiências simples, dirigidas a crian-
ças e adolescentes em contexto fragili-
zado. Surgirmos em 2013 na sequência 
de uma conversa durante uma aula, entre 
um grupo de alunas e uma Professora da 
Licenciatura em Bioquímica da Univer-
sidade de Coimbra. Foi-nos cedido um 
cantinho de um laboratório na cave do 
Departamento de Química da Universi-
dade de Coimbra, que partilhamos com 
outros docentes e investigadores e onde 
permanecemos até hoje. Neste espaço, 
entre muitos ‘porquê?’ e muitas garga-
lhadas, fomos pesquisando, testando e 
desenvolvendo as nossas ideias, fomos 
colocando em prática tudo o que teorizá-

vamos em conversa.
Temos como objetivo animar e entu-
siasmar o nosso público alvo apelando 
ao interesse pela descoberta e interpre-
tação de casos simples do quotidiano, 
chamando à atenção pelo que os rodeia. 
Queremos mostrar que aprender ciên-
cia é divertido, que podemos fazê-lo em 
qualquer lugar, com materiais baratos, 

acessíveis, inó-
cuos, simples e co-
muns do dia-a-dia. Fazemos 
questão de realçar sempre que qualquer 
pessoa é capaz de o fazer, independente-
mente da sua condição financeira, física, 
cognitiva ou psíquica.
Temos duas parcerias fixas atualmen-
te, o Hospital Pediátrico - CHUC, onde 
fazemos experiências e provocamos 
muitos sorrisos com os mais pequenos 
e o Museu Nacional Machado Castro, 
onde vão escolas aprender um pouco 
mais sobre arte e ciência. Para além 
destas atividades mensais, fazemos 
visitas com regularidade a instituições 
carenciadas. A nossa principal missão 
é espalhar sorrisos e mostrar que a 
ciência pode ser divertida!

 * Inês Queijo
*miniBIOQS

A Ciência à tua Medida!
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S. Martinho e Maria Castanha
“Castanhas, castanhas, assadinhas com sal,
quentinhas, quentinhas, que não te façam mal. 
Saltitam, crepitam, toma lá e dá cá. 
São Martinho sem vinho e castanhas não há.”

No dia 11 de Novembro o nosso hospital encheu-se de casta-
nhas. Quentes e boas, foram saboreadas pelas nossas crian-
ças, que se deliciaram com este    fruto que o castanheiro nos 
dá e que vêm fechadinhas num ouriço… das várias ati-
vidades que foram desenvolvidas nete dia,  atra-
vés da dobragem de folhas de jornal com notícias 
já antigas, construimos  cartuchos e imitámos 
os famosos vendedores de castanhas de ou-
tros tempos. 
Contámos as tradicionais histórias, que 
nunca se esgotam, do S. Martinho que cor-
ta a capa para dar ao pobre e a da Maria 

Castanha que com a sua correria atirou o carro do 
assador de castanhas ao chão.
Colámos papel de lustro castanho cortado de diversas 
formas em castanhas que desenhámos e pesquisámos 
sobre receitas que podemos fazer com este fruto. Apren-
demos que na zona de Trás-os-montes existem muitos 
castanheiros e que muitas vezes o ouriço que a protege é 
utilizado em arranjos para a decoração de mesas e montras de 
lojas. Pintámos mandalas com a lenda do S. Martinho e até vimos  

que  o sol apareceu como conta a lenda. Enfeitá-
mos as salas e os corredores para que todos se 
lembrassem que era dia de S. Martinho.
Com estas atividades reavivamos tradições 
que não queremos que se percam com o pas-
sar dos anos!

 Educadoras de Infância 
dos Internamentos e Hospitais de Dia

QUEM TEM MEDO 
DO HALLOWEEN?

Com o passar dos anos, o Dia das Bruxas, ou Halloween que 
significa “Noite de todos os Santos” tornou-se cada vez mais 
popular e sofisticado, sendo o dia 31 de Outubro o escolhido 
para tal celebração. Neste dia, crianças e adultos de todo o 
mundo mascaram-se com visuais assustadores de vampiros, 
bruxas ou esqueletos, e percorrem as ruas em grupo para fazer 
travessuras. Ao tocar às campainhas devem dizer: “doçura ou 
travessura?”. Se as pessoas não lhes derem doces tradicionais 
da época ou guloseimas, as crianças/adultos podem fazer uma 
travessura. 
Antigamente celebrava-se o “pão por Deus”. Agora os mais pe-
quenos também agregaram a expressão “doçura ou travessu-
ra”.  É o resultado da globalização e enquadra-se no que tem 
acontecido também com outras festividades. 
Assim, neste dia, também no hospital com a ajuda das crian-
ças e jovens internados são decoradas abóboras, fazem-se 
caixas de cartão assustadoras, bruxas, castelos assombra-
dos e tudo o que se possa assemelhar ao que é feito na 
“rua”. Pretende-se assim que as crianças internadas vivam 
este dia com a máxima alegria e diversão dando-lhes a opor-
tunidade de enfrentar os seus medos.
Ter “medos” é perfeitamente normal, em crianças de diferentes 
idades. Medo do escuro, de pessoas desconhecidas, de mons-
tros, de fantasmas imaginários, o Halloween é uma festividade 
que ajuda a criança a enfrentar estes sentimentos desagradá-
veis e a desenvolver outros importantes, como a auto-confian-

ça, a coragem e a segurança.
Para que isto aconteça, temos que de forma lúdica, ajudar a 
criança a experienciar e lidar com o medo, criando estratégias 
para que seja possível enfrentar esses perigos imaginários 
transformando-os em processos de aprendizagem.
Enfrentar medos, é expor a criança pouco a pouco à situa-
ção temida, minimizando a ansiedade.
Abordar os “medos” de forma lúdica é a melhor forma de reduzir 
ansiedades. Banalizar o medo por meio de situações engraça-
das, leva a criança a encarar o problema com mais naturalidade 
e até a rir-se do próprio “medo”. Esta é uma das vantagens de 
vivenciar o “ Halloween”.

 Educadoras de Infância 
dos Internamentos e Hospitais de Dia
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NATAL NO HOSPITAL 
Diversão e emoção
A Festa de Natal do nosso hospital, é 
uma das festas mais emotivas e encan-
tadoras que ocorrem durante o ano. Tudo 
é pensado e preparado com muito cari-
nho de forma a tornar este dia particu-
larmente especial e marcante para cada 
menino e menina. Sendo nós um grupo 
que procura diariamente estar atento 
aos gostos, preferências e desejos de 
cada um, assumimos a programação da 
Festa e animação nos internamentos 
para que todos tenham a oportunidade 
de participar e fazer parte dela.
Este ano, a data escolhida foi o dia 19 
de dezembro e quando chegou, a azá-
fama e a excitação tomaram conta de 
todos os envolvidos. Prendas e prendi-
nhas, espetáculos e muitas surpresas, 
preencheram este dia carregado de 
emoções e muita excitação. 
Ainda a digestão do pequeno almoço 
decorria, e já se ouviam vozes melo-
diosas que ecoavam, instrumentos 
musicais que desfilavam e toda uma 
agitação característica de quem sabia 
que muita coisa fantástica estava para 
acontecer! Havia quem perguntasse: – 
Quem será? 
Pelos corredores desfilava um grupo 
de jovens talentosos muito alegres e 
divertidos, carregados de magia e que 
rapidamente invadiu todos os serviços:  
o Coro de Natal da “Operação Nariz 
Vermelho” entrava em ação! Vestidos 
a rigor e cheios de criatividade na se-
leção dos adereços, representavam 
cada um deles, as figuras do presépio 
dando-lhes vida própria num momento 
de dramatização caricato que ficará 
presente na memória de todos ainda 
durante algum tempo. É impossível 
esquecer a faixa do Menino Jesus 
bem como o burro que tocava majes-
tosamente a sua viola e a vaca o seu 

reco reco! Canções de Natal com letras 
sublimes, pensadas e cantadas harmo-
niosamente, juntaram-se às gargalha-
das contagiantes de quem assistia! 
Por onde passavam espalhavam boa 
disposição, promoviam a alegria e in-
centivavam ao contágio natalício!  
Durante a manhã, foram oferecidas 
prendas de natal a todos os que se en-
contravam no hospital, o que permitiu 
uma troca de afetos e sorrisos, inten-
sificando ainda mais a Magia deste dia! 
Fomos agraciados com a presença da 
Estudantina Feminina da Universidade 
de Coimbra, que com as suas capas 
negras e as suas vozes e reportório 
musical representaram tao bem a nos-
sa cidade.
Após o almoço todos se agasalharam 
e desceram até ao Hall de Entrada do 
Hospital. Este ano, um novo espaço foi 



20 JANEIRO 2020 | Jornal do Hospital Pediátrico8

escolhido para reunir toda a comuni-
dade hospitalar, permitindo que todos 
pudessem assistir e participar na apre-
sentação que estava pensada para o 
período da tarde. Sendo um local de 
passagem e acesso às consultas ex-
ternas e outros serviços, este espaço 
mostrou ser por excelência, um palco 
com as características fundamentais 
e que se esperam encontrar num am-
biente de natal e festa. Proporcionar 
momentos de partilha, permitir que 
este momento chegue a todos os que 
trabalham e a todos os que por ali pas-
sam, e acima de tudo, permitir que a 
Festa de Natal seja uma festa de To-
dos e para Todos!
O Coro de Natal “Operação Nariz Ver-
melho” deu as boas vindas aos que já 
assistiam ansiosos. Cantaram e en-
cantaram com o mesmo carinho que 
todos os dias oferecem e através da 
música e da brincadeira prenderam a 
atenção. Muitas palmas fizeram eco 
neste espaço encantado! As surpresas 
não terminavam por ali, e como Natal é 
Amor, é dar e receber, contámos com 
a presença do simpático ex-guarda-
-redes Neno, que se celebrizou por ter 
feito parte de grandes equipas nacio-
nais, tendo mesmo integrado a seleção 
nacional. Nascido em Cabo Verde, Ade-
lino Barros, também conhecido como o 
guarda-redes-cantor, Neno juntou-se a 
nós, disposto a partilhar o seu melhor, 
com uma alegria enorme estampada no 
rosto. Cantou bonitas canções, muitas 
delas conhecidas que levaram o públi-
co a acompanhá-lo e a enriquecer toda 
a atuação. Pequenos e grandes, uns 
sentados outros de pé, continuaram 
bem animados e deliciaram-se a ouvir 
aquela voz encantadora e cativante!
A alegria era contagiante!... Todos can-
tavam e aplaudiam! A excitação era 
enorme! 
De repente o tão esperado momento che-
gou!  Acompanhado por duas majestosas 
árvores de natal, o velhinho de cabelo e 
barbas brancas começou a aparecer e 

a desaparecer como que por magia! Os 
olhos de espanto abriam-se e as cabe-
citas dos mais pequenos rodavam da 
esquerda para a direita e da direita para 
a esquerda, gritando e apontando em si-
multâneo: “Está ali!!!!!!!! Está ali!!!!!!!”
– Olha o Pai Natal!!!... e duas árvores de 
Natal???!!!  Será que há mais surpre-
sas???? mais lembranças??? Pergun-
tava Neno, que alimentava todo aquele 
pequeno improviso. O Pai Natal, e as 
árvores puseram em delírio crianças e 
jovens.
Muitos acreditaram tratar-se do verda-
deiro Pai Natal, tal era o seu entusiasmo 
ao receberem pequenas lembranças que 
“Ele” tirava do grande saco com a ajuda 
das “Árvores de Natal”. Perguntas como: 
“És tu Pai Natal???? Posso tocar em 
ti???“ ficarão para sempre guardadas 
na memória de quem vestiu aquele fato 
neste dia! Foi um momento mágico e 
inesquecível no nosso hospital! 
Depois da  cereja faltava o bolo! Decorado 

a condizer com a época, o bolo mostrava-
-se apetecível e guloso. Em jeito de fes-
ta, celebrámos a Amizade e o Amor com 
a distribuição de pequenas fatias, pelos 
que estavam e pelos que passavam . Foi 
a maneira mais doce de finalizar a festa.
Foi um dia rico de emoções, de trocas, 
de partilha, em que tanta coisa boa 
aconteceu… um dia de festa que irá 
certamente ser recordado por todas 
as crianças e jovens que nela partici-
param bem como pelos adultos, profis-
sionais e acompanhantes. 
“Gruta de Belém” de muitos “Meninos-
-Jesus”, o Hospital Pediátrico-CHUC 
con  ta com “Nossas-Senhoras”, “S. Jo-
sé”, “Reis-Magos” e “Pastorinhos”, cor-
porizados pelos pais das crianças e jo-
vens e pelos profissionais que em cada 
dia do ano vivem o espírito de Natal, 
numa dádiva constante. 
Para nós, educadoras, o dia da festa 
de Natal é, assim, mais uma data em 
que espalhamos alegria, diversão, ma-
gia, fantasia, esperança, solidariedade, 
partilha…, porque durante todo o ano é 
sempre isso que fazemos: mantemos 
sempre vivo o espírito de Natal, pois 
é um sentimento que deve ser perma-
nente na nossa vida diária!

 Educadoras de Infância dos 
Internamentos e Hospitais de Dia
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 A Fábrica 
 do Pai Natal
Manhã de 25 de dezembro, o Pai Natal e seus duendes fa-
zem chegar a cada uma das crianças a tão desejada pren-
da, que havia sido pedida em cartas carregadas de sonhos, 
magia e emoção e que cada uma delas escreveu com um 
brilhozinho nos olhos e com a esperança de ver os seus de-
sejos concretizados.
Para que a magia do dia 25 possa acontecer de forma perfeita, 
a Fábrica do Pai Natal começa a trabalhar com aproximada-
mente dois meses de antecedência.
Os duendes e amigos do Pai Natal e da Associação Dimitri 
Francisco começam por cortar e montar as caixas do correio, 
pintá-las e decorá-las, em seguida levá-las a cada um dos sete 
hospitais que o Pai Natal visitou no Natal de 2019, para que as 
“nossas” crianças enviassem as suas cartas para o Pólo Norte.
Depois das caixas do correio, os duendes e amigos come-
çam da mesma forma, a fabricar cada um dos trenós do Pai 
Natal, este ano foram oito, que o Pai Natal usou no dia 25 
para transportar os presentes pedidos em cada um dos hos-
pitais que visitou.
A azafama da fábrica do Pai Natal, continua, em seguida 
com um dos momentos mais esperados e que causa maior 
emoção entre todos, a leitura das cartas, todas elas carre-
gadas de emoção, de desejos e de esperança.
A leitura das cartas acontece à lareira, a chama desta em nada 
se equipara ao calor que cada uma das cartas traz aos cora-
ções dos duendes e amigos presentes, começando aqui a jor-
nada da concretização de cada um dos desejos das crianças.
Unem-se esforços, trabalha-se de dia e de noite conforme a 
disponibilidade de cada um, corre-se para conseguir mate-
rializar o desejo de cada menino e cada menina, mais fácil 
quando é um brinquedo concreto, mais difícil quando o dese-

jo é saúde e amor.
“Fabricam-se” as prendas à medida de cada criança, e embru-
lham-se, centenas e centenas de presentes, com a ajuda de 
todos, Pai Natal e duendes, associados e amigos, num mês de 
Dezembro, em que grande parte da disponibilidade de cada um 
é utilizada para trabalhar na Fábrica do Pai Natal, mas em que, 
a cada presente desembrulhado o sorriso e a magia no rosto de 
cada criança, valem por todo o esforço e dedicação.
No dia 24, ultimam-se pormenores, a preceito estão, os 
trenós, as roupas dos duendes, a roupa do Pai Natal. En-
chem-se os cestos com as tangerinas, que os duendes 
previamente colheram, e com os chocolates, aos quais os 
duendes carinhosamente chamam cápsulas da força, e que 
vão adoçar o dia e a boca de cada um dos adultos presentes, 
familiares, cuidadores, auxiliares, enfermeiros e médicos. 
Garante-se, que todos os presentes para todas as crianças que 
escreveram para o Pólo Norte estão nos trenós, e nas carri-
nhas, sim, porque o Pai Natal já tem uma idade avançada e não 
consegue andar de trenó entre hospitais, tem que ser numa 
carrinha um pouco mais confortável e mais rápida onde tam-
bém possam ir os duendes, e levam-se também presentes para 
as urgências, para as crianças que ficaram doentes à última 
hora e não puderam escrever para o Pai Natal.
Chega então o aguardado dia 25, ainda madrugada e noite, 
o Pai Natal e os duendes arrancam da Fábrica do Pai Natal 
com os trenós e carrinhas cheias de presentes, tendo par-
tido este ano para Coimbra, Leiria, Pombal, Porto, Viana do 
Castelo, Faro e Portimão, transportando dentro de si tam-
bém a vontade de colocar no rosto de cada um, um sorriso e 
deixar um coração cheio de amor e alegria.
Esta jornada faz-se em equipa, a Fábrica do Pai Natal tra-
balha com todos, Pai Natal e duendes da Associação Dimitri 
Francisco, amigos e familiares que nos acarinham, apoiam e 
que nos dão todo o suporte para que nós consigamos:
FAZER A MAGIA ACONTECER

 Vasco Pinto
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CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS  

Dar voz a quem cuida
No passado dia 11 de outubro foi cele-
brado mais um dia da Campanha Inter-
nacional “HatsOn4CPC”. Anualmente, 
a International Children´s Palliative 
Care Network (ICPCN) dinamiza a cam-
panha de sensibilização “Uso Chapéu 
pelos Cuidados Paliativos Pediátricos”, 
que consiste em desafiar as pessoas 
a usarem um chapéu no seu local de 
trabalho, pelos Cuidados Paliativos 
Pediátricos (CPP), tirarem uma selfie 
e publicarem-na nas redes sociais, 
usando os hashtags #HatsOn4CPC e/
ou #UsochapeupelosCPP. 
Pelo terceiro ano consecutivo, o Hospi-
tal Pediátrico de Coimbra associou-se 
a esta iniciativa, desta vez, através 
da realização da exposição “Dar voz 
a quem cuida”, além das já habituais 
selfies de diversos profissionais, utili-
zando chapéus originais.
Para tal, contámos com o contributo 
de pais de crianças com doença cróni-
ca complexa e dos profissionais que 
delas cuidam diariamente, nas diver-
sas vertentes.
Esta exposição teve inúmeros tes-
temunhos, todos eles carregados de 
enorme valor simbólico. Para os Pro-
fissionais, cuidar de crianças com 
doença crónica complexa é sinónimo 

de missão, suporte, compaixão, de-
dicação, capacitação, entre muitas 
outras expressões relatadas, mostran-
do que, independentemente do grupo 
profissional ou da especialidade de 
atuação, os nossos profissionais es-
tão juntos naquele que é o pilar funda-
mental dos CPP: a interdisciplinaridade 
como forma de assegurar a melhoria da 
qualidade de vida de crianças, adoles-

centes e suas famílias.
Na perspetiva das Famílias, cuidar 
significa proteger, ter esperança, 
ser resiliente, ganhar coragem para 
enfrentar todos os desafios… uma 
forma incomparável de amor incon-
dicional! Testemunhos únicos, de cui-
dadores que, todos os dias, dão tudo 
de si pelo melhor bem estar dos seus 
filhos/familiares, como uma exigência 
no tipo de cuidados e na readaptação 
a uma nova forma de vida, que prova-
velmente nunca imaginariam conseguir 
enfrentar.
Não poderia, por tudo isto, deixar de 
agradecer todo o empenho e contributo 
dos diferentes participantes e, muito 
particularmente, ao grupo de Educado-
ras deste Hospital, por todo o dinamis-
mo demonstrado em mais um ano.
A 9 de outubro de 2020 voltaremos a lan-
çar o mesmo repto: que se juntem a nós 
na sensibilização para as necessidades 
de quem enfrenta, diariamente, doenças 
limitantes e ameaçadoras de vida, onde 
cada dia deve ser vivido de forma única 
e plena.

 Cândida Cancelinha
Coordenadora da Equipa Intra-Hospitalar de 
Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricos
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 Associação Dimitri Francisco... 

POR UM BEM MAIOR!
“Um período doloroso na minha vida familiarizou-me com os 
serviços de pediatria, em 1982. Foi então que, anonimamen-
te, iniciei uma terapia que não só me ajudou, como tornou o 
dia de Natal mais agradável e feliz para as crianças hospi-
talizadas. Muitos anos mais tarde, no Natal de 2016, revelei 
esta iniciativa solidária, e pedi à minha família e a todos 
quantos me rodeiam, que se juntassem a mim e participas-
sem na distribuição de brinquedos num hospital parisiense. 
Foi então que a minha família sugeriu que eu expandisse 
esta bela acção a Portugal. Desde 2017, três hospitais por-
tugueses foram inscritos no nosso programa e, tendo em 
conta o entusiasmo e dedicação de todos os amigos, fami-
liares, voluntários e comunidade, decidimos criar e instituir, 
em 2019, a associação Dimitri Francisco para dar corpo a 
este projeto. Neste mesmo ano, seis novos hospitais e três 
orfanatos foram adicionados à nossa lista de beneficiários.”

Gilberto Francisco

É impossível falar ou escrever sobre esta Associação sem que 
palavras como amizade, solidariedade, grati dão, sentido cívico, 
partilha de afetos incondicional nos invadam o pensamento. 
Criada em 2016, esta associação surgiu da vontade de um 
grupo de emigrantes portugueses residentes em França, 
em proporcionar a crianças e jovens internados na época 
natalícia, uma experiência e vivência desta quadra de modo 
singular. Ao longo dos anos têm vindo a realizar várias ações 
de solidariedade e de homenagem em diversas instituições 
de Saúde, contemplando na sua maioria Hospitais e Orfa-
natos, onde se apresentam vestidos a rigor, no dia 25 de 
dezembro, distribuindo presentes, amor, carinho e alegria. 
Representantes desta Associação em Portugal e naturais 
de Pombal, os irmãos Valdemar Francisco e Gilberto Fran-
cisco tornaram possível um sonho que ganhou forma num 
período de vida menos feliz. Gilberto, conhecido entre os 
amigos por Gil, viu-se obrigado a passar muito tempo em 
hospitais, conhecendo assim a realidade do que é “viver” por 
longos períodos numa instituição de saúde. Esta penosa ex-
periência levou Gilberto a encontrar o alento e a força para 
ultrapassar a dor do luto realizando visitas regulares às pe-
diatrias de Paris, num ritual de mais de três décadas. Mais 
tarde esta iniciativa, que deixou de ser secreta, levou a que 
a família direta também participasse vindo posteriormente 
a estender-se a um círculo enorme de amigos. 
Em março de 2018 esta Associação foi finalmente oficializada 
em Portugal, ficando Michael António da Mota responsável pela 
sua orientação no nosso país. Escusado será dizer, que esta 
família é composta por seres humanos especialmente dotados 
de uma capacidade enorme de fazer o bem, de partilhar afetos, 
de tornar possível o que muitas vezes parece estar fora do al-
cance aos outros. Unidos numa causa única, todos os anos, 
no dia 25 de dezembro, atravessam fronteiras num trenó car-

regado de presentes e acompanhados pelo Pai Natal e seus 
ajudantes, visitam as crianças que se encontram internadas 
oferecendo-lhes além dos presentes esperados, sorrisos e boa 
disposição num gesto de humanidade e fraternidade que não 
deixa ninguém indiferente.
Para que tudo isto seja possível, realizaram em Pombal, no dia 9 
de dezembro, um Jantar de Gala, com o intuito de reunir fundos 
para a compra de brinquedos a distribuir no Natal em 7 Hospitais 
Portugueses: Hospital Pediátrico – CHUC; Hospital de Leiria; Hos-
pital de Pombal; Hospital de Viana do Castelo; Hospital de Faro; 
Hospital de Portimão e IPO do Porto. O jantar contou com a presen-
ça dos irmãos Francisco e familiares, amigos e muitos mecenas. 
Estiveram representados através de alguns membros das suas 
Administrações, o Hospital Pediátrico-CHUC e o Hospital de Leiria, 
assim como o Sr. Presidente da República Portuguesa, que se fez 
representar pela sua Assessora Maria João Ruela, que foi portado-
ra de uma mensagem pessoal do Sr. Presidente Professor Marcelo 
Rebelo de Sousa.
Todos os que estiveram presentes testemunharam a alegria 
contagiante, a forma genuína e verdadeira de ser e estar na 
vida, assim como o invulgar altruísmo que caracteriza a família 
Francisco.
Atributos que são transversais às dife rentes gerações des-
ta família, fazendo parte do ADN de todos os que a consti-
tuem.
A reportagem deste evento pode ser visualizada em: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Eyd-4wdiiY sendo tam-
bém possível ficar a conhecer melhor esta associação visitan-
do a sua página do Facebook @associacaodimitrifrancisco ou 
através de https://dimitrifrancisco.pt

 Educadoras de Infância 
dos Internamentos e Hospitais de Dia
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- Bom dia Sra Doutora.
- Bom dia minha senhora. O que vos traz 
cá?
- Aqui o meu Pedro anda há dois dias 
com uma respiração esquisita. A princí-
pio ainda pensei que se tinha constipa-
do e que tinha ficado com pieira. 
- Mas ele costuma ter pieira?
- Não! Pensei nisso porque às vezes o 
meu sobrinho fica constipado e come-
ça a piar. A minha irmã atalha logo com 
uma bombinha. Mas o Pedro não parece 
constipado, tosse de vez em quando 
mas está sempre, eu diria mesmo, a 
assobiar quando respira. Não tem febre 
nem dor de garganta.
- Ora bem vamos lá observar este rapaz. 
Quantos anos tens Pedro? 
- Tenho “quato” – assobiou o Pedro ao 
mesmo tempo que levantava quatro dedos de uma das mãos.
E a mãe desgastada: - Tem quatro, mas dá-me cabo do juízo. É 
um terrorista.
Levantei-lhe a camisola e verifiquei que a covinha na base do 
pescoço se deprimia ao ritmo da respiração um pouco esforça-
da. Ouvia-se um silvo quando, em cada movimento respiratório, 
o ar lhe entrava no peito. E quando o auscultei, esse silvo ainda 
era mais acentuado e bem audível na linha média do peito. Na 
minha memória auditiva de ruídos respiratórios provocados por 
constipações, bronquites, pneumonias, crises de asma, não 
havia nada que se assemelhasse a este…
Mais algumas perguntas à mãe (se não havia registo de ocor-
rências no infantário?, se havia outras crianças com um quadro 
semelhante? se se tinha engasgado?, etc)  não trouxeram 
luz ao quadro clínico do rapazola. 
- Pois teremos que fazer uma radiografia do tórax, 
pode ser que nos traga alguma informação – sen-
tenciei. 
Feita a radiografia aumentaram as dúvidas. Na zona 
central do tórax havia uma imagem um pouco 
densa cuja origem não foi identificada pelos vá-
rios especialistas que foram sucessivamente 
chamados a dar a sua opinião. E na sala ao lado 
enquanto esperava, o Pedro começou a chorar 
com fome e então é que era ouvir um ruído agudo 
ritmado ….
Não parecia então haver outra alternativa que não 

fosse ir “espreitar” às vias aéreas do 
Pedro.
E assim foi programada uma broncos-
copia (procedimento em que se intro-
duz, através da boca, um tubo nas vias 
aéreas) para tentar descobrir o que 
provocava aquele som respiratório tão 
singular.
Rapaz anestesiado, tubo a progredir 
pela via aérea abaixo… - Alto lá! O que 
é isto?! Estou a ver uma coisa verde! – 
exclama o médico. E cuidadosamente 
introduz uma pinça estreitinha, agarra 
a “coisa” e começa a puxá-la devagari-
nho até chegar à boca. E… espanto dos 
espantos, o que era a coisa? Nada mais 
nada menos que um apito estreitinho 
de plástico verde. 
Acordado pouco depois da anestesia, 

o Pedro já não se esforçava para respirar nem silvava (neste 
caso, não apitava). Que alívio para todos!
De volta à investigação detectivesca (em que os pediatras 
são exímios) para tentar encontrar explicação para os fac-
tos, conseguimos descobrir que dois dias antes tinha sido o 
avô a ir buscar o Pedro ao infantário. No trajecto para casa 
passaram pelo café e enquanto o avô conversava com um 
amigo, o Pedro cravou-lhe uma moeda e tirou uma bolinha de 
uma máquina, das que costumavam estar à porta dos cafés. 
Dentro da bolinha havia um apito que o Pedro se apressou a 
experimentar para apitar ao amiguito que com ele brincava. 
Na brincadeira terá provavelmente aspirado o apito. Este, 
por ser estreitinho, ficou alojado ao longo da via aérea e de 

modo a que quando o Pedro inspirava, o ar entrava pelo 
apito originando o som a que o objecto se desti-

nava.
Felizmente tudo terminou bem!
Queremos que histórias como esta, mesmo com um 
final feliz, sejam apenas do passado. Actualmente 

é pressuposto que as bolinhas das máquinas 
já não contenham objectos pequenos e/ou 
estreitos por representarem um perigo para 
as crianças.  

Ex- Directora do Serviço de Pediatria Médica do Hospital 
Pediátrico de Coimbra

O menino que apitava ao respirar

         Maria Helena Estêvão
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No âmbito do projeto “Marinheiros da 
Esperança”, o Chefe do Estado-Maior 
da Armada Portuguesa, Almirante An-
tónio Mendes Calado visitou o Serviço 
de Oncologia do Hospital Materno In-
fantil – Hospital Universitário La Paz, 
em Madrid, acompanhado do Almirante 
General Chefe do Estado-Maior da Ar-
mada de Espanha, Almirante Teodoro 
López Caldéron.
Os dois responsáveis máximos das 
Marinhas de Portugal e da Armada de 
Espanha pretenderam com esta visita 
homenagear todos os Educadores das 
Pediatrias de Espanha e Portugal, que 
ao longo de 2019 conseguiram que 
as crianças internadas rasgassem 
horizontes saudáveis “navegando” na 
rota de Magalhães e Elcano através de 
desenhos alusivos aos principais mo-
mentos da Primeira Circum-navegação 
da Humanidade.
O Almirante Mendes Calado foi acom-
panhado também nesta visita pelo Adi-
do de Defesa em Madrid Comandante 
Tomé Ezequiel, do Comandante Luís 
Lavrador responsável das relações 
externas da Marinha Portuguesa, e de 
Ana Príncipe do Centro Hospitalar Uni-
versitário de São João (CHUSJ), res-
ponsável pela coordenação do Projeto 
“Marinheiros da Esperança”, tendo sido 
recebidos pelo Diretor do Hospital Ma-

terno Infantil Professor Javier Cobas e 
sua equipa.
Todos os trabalhos conjuntos reali-
zados pelas várias Pediatrias Hos-
pitalares integraram três grandes 
exposições, uma em Sevilha no Con-
sulado Geral de Portugal na capital da 
Andaluzia, outra no Hospital Pediátrico 
do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra (CHUC), e a última no Pavilhão 
das Galeotas no Museu de Marinha em 
Lisboa.
A visita ao Hospital Universitário La 
Paz de Madrid decorreu à margem da 
visita oficial de quatro dias que o Al-

mirante António Mendes Calado reali-
zou a Espanha, a convite do Almirante 
López Caldéron.
Durante o jantar de boas-vindas ofe-
recido pelo Almirante Teodoro López 
Calderón à comitiva da Marinha Portu-
guesa, na sua residência oficial, rea-
lizou-se a troca de alguns presentes, 
dos quais se assinala a entrega por 
parte do Almirante António Mendes 
Calado, de uma tela pintada a acrí-
lico, de autoria de Fernando Costa, 
um jovem utente de 15 anos de ida-
de do Hospital Pediátrico do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC), que pintou o navegador espa-
nhol Juan Sebastian Elcano. 
No passado, as viagens marítimas 
da descoberta do mundo escreve-
ram-se em Português e Espanhol, e 
será nestes dois idiomas que será 
contada a história do presente e do 
futuro, pois este encontro entre as 
Marinhas Portuguesa e a Armada 
Espanhola, contribuiu para estreitar 
ainda mais as relações existentes. A 
cooperação, a colaboração, o orgulho 
do que fomos e do que somos, foram 
os aspetos dominantes deste En-
contro entre Chefes do Estado-Maior 
da Armada.  
Sigam as Marinhas!

 Os marinheiros da Esperança
 Pediatria de La Paz - Madrid
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A mesa de Natal que presentemente está 
exposta na Sala da Rainha, no Palácio 
das Necessidades, continua a deliciar 
os visitantes que por lá passam. Esta 
Mesa, designada por “Natal em Belém”, 
representa o culminar de um ambicioso 
projeto que esteve sob a coordenação do 
Centro Hospitalar de São João, do Porto 
e que contou com a participação de di-
versos serviços de pediatrias do Serviço 

Nacional de Saúde, no qual também este-
ve envolvido o Hospital Pediátrico-CHUC, 
através da realização de atividades que 
envolveram essencialmente a Expressão 
Plástica e que contou com a participa-
ção de crianças  e jovens internados, fa-
mílias e Educadoras de Infância. 
Dos mais ilustres convidados e visi-
tantes, destacou-se no passado dia 
2 de janeiro, a visita da Senhora Mi-
nistra da Saúde Marta Temido, que 
não só se mostrou fascinada com a 
riqueza do trabalho apresentado como 
também fez questão de elogiar os ali-
mentos que foram da responsabilida-
de dos nossos artistas. 
O objetivo deste projeto foi o de envolver 
os vários  serviços de pediatria e condu-
zi-los na reprodução de alimentos típicos 

 Visita 
 à Mesa 
 de Natal 

da região em que se encontram inseridos, 
utilizando os mais diversos materiais, 
contribuindo assim para que no final, 
fosse possível a execução de uma mesa 
onde estivessem representadas não só 
as regiões como também  pratos e doces 
característicos da época natalícia. O nos-
so hospital, selecionou de entre os vários 
doces conventuais que compoem o espó-
lio da região Centro, os afamados Pasteis 
de Tentúgal, as conhecidas Maminhas de 
Freira, os doces Pasteis de Santa Clara e 
os tradicionais Bolinhos de Abóbora que 
satisfazem as delícias dos portugueses. 
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Como eu decidi ser Terapeuta da Fala? Con-
fesso que nem eu própria sei muito bem 
como vim “parar” a esta profissão! Penso que 
tudo começou porque o meu pai era profes-
sor e esteve vários anos da minha infância 
como professor de educação especial numa 
CERCI, e eu, sempre que estava de férias, ia 
alguns dias com ele e passava várias horas 
com crianças e jovens com deficiência. Foi 
aí que descobri a “diferença” e a vê-la de uma 
forma “normal” e surgiu aí o meu interesse 
em procurar uma profissão que ajudasse 
a aproximar, dentro do que é possível, esta 
diferença à dita normalidade, mas sempre 
respeitando esta diferença.
Quanto à questão de enveredar por uma pro-
fissão no domínio da comunicação, deveu-
-se ao facto de, apesar de ser uma pessoa 
tímida, valorizar muito a importância de nos 
conseguirmos exprimir, seja de forma verbal 
ou não verbal.  
E assim cheguei à Escola Superior de Saúde 
de Alcoitão, onde fiz o meu bacharelato e, em 
seguida, a licenciatura na Escola Superior de 
Saúde do Porto. De referir que tive a possibi-
lidade de fazer a licenciatura no primeiro ano 
em que o curso passou a licenciatura, sendo 
esta bi-etápica. Na altura em que acabei os 

estudos, só existiam estas duas faculdades 
com o curso de Terapia da Fala, daí o meu 
interesse em passar pelas perspetivas de 
ambas as escolas.
Durante a licenciatura trabalhei algumas ho-
ras em clínicas privadas, de forma a ganhar 
prática, começando assim a trabalhar com 
20 anos. Logo que terminei o curso, tive a 
oportunidade de ser a primeira Terapeuta 
da Fala do Serviço de ORL dos HUC (o meu 
sonho sempre foi trabalhar em meio hospita-
lar) e aí fiquei durante quase 2 anos, até que 
surgiu a oportunidade de entrar para o quadro 
e fui trabalhar para o Serviço de Medicina e 
Reabilitação do Hospital Geral (Hospital dos 
Covões), tendo aí permanecido durante 10 
anos, grande parte destes anos fui a única 
terapeuta para todo o Hospital, acompa-
nhando utentes a partir dos 12 anos (uma 
vez que só posteriormente o Hospital Pe-
diátrico começou a acompanhar utentes até 
aos 18 anos). Posteriormente, pouco depois 
da fusão dos hospitais, fui transferida para 
o Serviço de Medicina Física e Reabilitação 
do Hospital Pediátrico (CHUC). Confesso 
que na altura desta transferência não fiquei 
particularmente satisfeita, tinha acabado de 
regressar de licença de maternidade, como 
tal, tinha pouco tempo para ir a formações 
dentro das áreas que tinha de acompanhar no 
Hospital Pediátrico, tinha adquirido residên-
cia perto do outro hospital e tinha arranjado 
infantário para a minha filha na mesma zona, 
o que me causou algum transtorno.
Hoje, passados mais de 6 anos, adoro ser Te-
rapeuta da fala no Serviço de Medicina Física 
e Reabilitação do Hospital Pediátrico, uma 
vez que não há monotonia, tenho uma grande 
variedade de casos (a terapia da fala é muito 
mais que “ensinar” as crianças a falar). Não 
me limito a estar sempre no meu serviço e na 
mesma sala, uma vez que além das crianças 
e jovens que acompanho a nível externo, tam-
bém faço acompanhamento a casos no inter-
namento do Hospital Pediátrico e também 
nas Maternidades Daniel de Matos e Bissaia 
Barreto, sendo a maioria dos casos de inter-
namento na área da deglutição (crianças e 
adolescentes com dificuldade na mastiga-
ção e deglutição). Engolir e mastigar aparen-
temente são atos naturais no ser humano, 
porém, nem sempre estas funções ocorrem 
de forma fácil e a hora da refeição pode tor-
nar-se deveras complicada. O processo de 
alimentação  desenvolve-se desde a sucção 
do leite, passando pela introdução dos ali-
mentos nas outras consistências (pastosos, 
sólidos moles, sólidos duros). Nesta área o 
principal objetivo de intervenção do Terapeu-

ta da Fala é procurar normalizar o processo 
de alimentação, tornando-o mais prazeroso 
e seguro para a criança/jovem, tentando eli-
minar assim as dificuldades de mastigação/
deglutição.
Ser terapeuta da fala em contexto de interna-
mento é saber/ter que trabalhar com poucos 
recursos, uma vez que não é possível trans-
portar algum tipo de materiais, e sobretudo, 
porque muitas vezes não há verbas para o 
material necessário/ mais adequado a cada 
caso. É ter capacidade para trabalhar com 
crianças e adolescentes “ligados a máqui-
nas”, com sondas nasogástricas, etc. É ter 
empatia para ouvir “ainda mais de perto” os 
desabafos dos pais e observar diariamente o 
que é viver no hospital . É ficar orgulhosa nos 
progressos destas crianças e jovens, mas 
também estar preparada para que nos casos 
de prognóstico mais reservado podermos “no 
dia seguinte encontrar a cama vazia”.
 Somos só duas Terapeutas da Fala a fazer 
serviço de internamento nos vários serviços 
do Hospital Pediátrico (desde a Pediatria 
Médica, à Neurocirurgia, Oncologia, Cirurgia, 
UCI...) por isso, nunca podemos programar 
com muita antecedência a nossa agenda, 
uma vez que estão sempre a surgir novos 
casos. Não é fácil gerir o tempo mas o que 
aprendo profissional e pessoalmente diaria-
mente, a oportunidade que tenho de trabalhar 
em equipa com outras terapeutas da fala, 
com as fisioterapeutas, terapeutas ocupa-
cionais,  enfermeiras, psicólogas, assisten-
tes sociais, fisiatras e médicos de outras 
especialidades, as próprias crianças/jovens 
e as suas famílias, compensam tudo, e mes-
mo com 20 anos de serviço, estou sempre a 
aprender.
Concluo este testemunho, parafraseando a 
minha colega Megan Hodge: “ Uma carreira 
em Terapia da Fala desafia-nos a usar o nos-
so intelecto (os talentos da nossa mente) 
em combinação com a nossa humanidade 
(os dons do nosso coração) para fazer um 
trabalho significativo que alimenta a nossa 
alma. Tenho muito orgulho de ser um membro 
daquela que considero ser a melhor profissão 
do mundo.”

QUEM É O TERAPEUTA DA FALA?
O Terapeuta da Fala é o profissional responsável 
pela prevenção, avaliação, diagnóstico, tratamento 
e estudo científico da comunicação humana e das 
perturbações associadas  (ASHA, 2007)

QUAIS AS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
DO TERAPEUTA DA FALA?
- Comunicação (dificuldades de interação social 
(autismo...); dificuldades de comunicação pré-
verbal; dificuldades de comunicação em que é 
necessário implementar sistemas aumentativos 
e/ou alternativos);
- Linguagem (atraso de desenvolvimento 
da linguagem; perturbação específica do 
desenvolvimento da linguagem; afasia; 
traumatismo craniano; dislexia, disortografia...;
- Articulação (perturbações articulatórias; 
disartria; apraxia);
- Fluência (gaguez);
- Voz (nódulos vocais; pólipos; paralisia/parésia 
das pregas vocais);
- Motricidade Orofacial (alterações sensório-
motoras pós-cirúrgicas ou pós-traumáticas; 
alterações neurodegenerativas; paralisia facial; 
fenda labial e/ou palatina; alteração do tónus 
muscular);
- Deglutição (dificuldades de mastigação e/ou 
deglutição - disfagia)

QUEM PODE BENEFICIAR 
DE TERAPIA DA FALA?
Crianças, adolescentes e adultos, isto é, 
qualquer pessoa independentemente da 
idade com dificuldades ao nível das áreas de 
intervenção do Terapeuta da Fala

Ser Terapeuta da Fala

 Sofia Mor 
Terapeuta da Fala
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