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EDITORIAL

HOSPITAL…lugar mágico!

“

Desafiar a capacidade de
sonhar é tarefa grata à Arte
Mágica. Os Encontros Mágicos
celebram esta Arte em todo o
seu esplendor!

Prezados leitores e Amigos
É um gosto e simultaneamente um privilégio escrever esta
Nota Editorial sobretudo pela oportunidade de, no início de
um novo ano, poder desejar a todos os maiores sucessos
pessoais e profissionais, imbuídos do espírito de solidariedade, trabalho em equipa e profícua colaboração enquanto
suporte à dinâmica das melhores práticas deste nosso e
sempre “Novo” Hospital Pediátrico.
“É muito bonito este hospital” …Uma frase que se ouviu inúmeras vezes nesta quadra festiva, a propósito da decoração
dos espaços e serviços do hospital. Importa sublinhar que
este ano teve um brilho especial o que por certo contribuiu
para afagar os corações de quantos aqui permaneceram
neste Tempo. Estão de parabéns todos os que a conceberam e a tornaram realidade.
De igual modo, nunca é excessivo agradecer e parabenizar
quem carinhosa e empenhadamente conduz este projeto
permitindo assim demonstrar a “Vida” que, para além dos
aspetos clínicos e mais diferenciados da assistência á
criança/jovem e Sua família, o espaço hospitalar pode proporcionar. Un grand Merci à Tous….
A caminho do seu terceiro número, o jornal “Notas d’Opital”
já demonstrou a sua importância no que concerne à melhoria dos aspetos comunicacionais entre os diferentes atores no espaço e contexto hospitalar o que a nosso ver é da
maior relevância para que, entre outros aspetos, sejamos
capazes de apreender e respeitar os fluxos da comunicação
organizacional aos diferentes níveis tanto interna como externamente.
A divulgação e consequente visibilidade do “tanto” que se

faz no hospital para além de cuidados de enfermagem e
tratamentos médicos diferenciados, traduzem também a
componente humana e as vertentes educacional e recreativa que conjuntamente contribuem para amenizar as horas
e dias mais difíceis de todos os que em cada dia colocam
a sua experiência empenho e determinação na salvaguarda
dos direitos das crianças hospitalizadas e suas famílias.
Os direitos da Criança hospitalizada e a defesa do Seu Superior Interesse, são um tema “caro” e transversal a todos
os profissionais do Hospital e seguramente que em cada
situação se adotam os comportamentos e atitudes que
apontam na Sua melhor defesa e promoção. Por esta razão,
os colaboradores do HP não se conformam com as fragilidades organizacionais na gestão e afectação de recursos
humanos, materiais e outros, zelam pela constituição de
equipas dotadas segundo a mais recente actualização científica, identificam oportunidades de melhoria interna nos
processos de cuidar e ao nível da comunicação e no relacionamento em contexto multidisciplinar, desenham projetos de melhoria contínua, disponibilizam-se para realizar e
estreitar parcerias (com o devido enquadramento da gestão
estratégica) e contam com Todos para continuar a manter
o HP no mais elevado patamar de reconhecimento e diferenciação na prestação de Cuidados Pediátricos.
“Há muros que só a paciência derruba. E há pontes que só o
carinho constrói”.
C. C
Bem – Hajam
Maria Eugénia Fernandes Morais Jerónimo
Enfermeira Supervisora HP- CHUC
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Luís de Matos

Os Encontros Mágicos são já considerados presença obrigatória no nosso hospital!
Este evento com mais de duas décadas, acontece em
Coimbra na terceira semana do mês de setembro e trazem
à cidade mágicos afamados e emergentes. Sob a responsabilidade do mágico conimbricense Luís de Matos, o Festival
conta com um forte e variado programa sendo a Magia o elo
de ligação entre mágicos e espectadores.
Estes artistas utilizam quase exclusivamente a linguagem
corporal como forma de comunicação, tendo três deles proporcionado mais uma sessão de magia no Hospital Pediátrico - CHUC.
Na Ludoteca do H.P., estiveram presentes Flip Mattia e Disguido vindos de Itália; o Mago Patxi de Espanha e NaoKo do
Japão. Com diferentes momentos e ilusões, atuaram para
as crianças dos vários serviços de internamento, arrancando sorrisos, gargalhadas, palmas e ovações.
Assistimos a ilusões onde se transformou água límpida em
líquidos de várias cores através do recurso de varinhas e
palavras mágicas, bolas que desapareciam das mãos e apareciam nos bolsos das crianças, argolas que se encaixavam
e desencaixavam sem que os olhos percebessem como…
copos e garrafas que depois de serem cheios, apareciam
vazios… até de malas, onde parecia não existir nada, saíam
pessoas…provocando o espanto e a admiração de quem assistia.

Uma bola de cristal ganhou vida e movimentou-se sem que
as mãos de Flip lhe tocassem… Disguido caminhou em cima
de pequenos copos de vidro sem que nenhum deles se quebrasse…. Mago Paxi encantou e surpreendeu com rolinhos
de papel que saíam da sua boca sem parecer ter fim….
A tarde terminou com Naoko que fez as delícias de todos
moldando balões, dando-lhes vida, criou animais, flores, corações….
Os olhares de surpresa e admiração foram uma constante
e para os que por motivos de saúde não se puderam deslocar à Ludoteca, houve a oportunidade de receber nos seus
quartos os mágicos que fizeram pequenas demonstrações
individualizadas que muito sensibilizaram Ilusionistas e
crianças.
Para os que se encontram internados estes são momentos
únicos, potenciadores de boa disposição e alegria. A Magia
é tão saudável como apaixonante. Encanta, maravilha e diverte não só quem assiste como quem a executa.
Durante o mês de Setembro, Coimbra transforma-se na “Capital da Magia” e promete regressar no ano seguinte com
novas ilusões e novos artistas.
Até lá!....
Educadoras dos Serviços
de Internamento e Hospitais de Dia
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Saber comer
é o melhor remédio
O dia da Alimentação comemora-se a 16 de Outubro
e quisemos celebrá-lo no Hospital Pediátrico lembrando
os nossos utentes da importância de termos bons hábitos
alimentares, respeitando os horários das refeições e privilegiando a
ingestão e selecção de alimentos saudáveis.
Pesquisámos através do recurso à internet sobre a origem da Roda dos
Alimentos e aprendemos que esta foi criada em Portugal nos anos 70, com o
lançamento de uma campanha de Educação Alimentar que teve como lema “ Saber
comer é saber viver”. Percebemos que através da representação gráfica dos alimentos,
conseguimos saber escolher e combiná-los de modo a ter uma alimentação saudável.
Do trabalho proposto, começámos por seleccionar e recortar alimentos variados recorrendo a
imagens dos mesmos, para posteriormente completar uma roda dos alimentos. Aprendemos que
a água se encontra no centro e que representa uma elevada percentagem da composição do nosso
corpo, e que de acordo com as várias categorias, a importância do que comemos vai variando consoante
a percentagem que ocupa na mesma roda. Ficámos a saber da importância do termo “porção” através da qual,
cada um de nós determina a quantidade de alimentos a ingerir.
Ao visualizar a Roda, adquirimos a noção das sete categorias que existem, percebendo que os vegetais e
a fruta se devem consumir em maior quantidade, seguindo-se os hidratos de carbono e proteínas! As
gorduras e os açúcares devem ter uma participação muito reduzida nas nossas refeições diárias.
Falámos do que gostávamos mais e menos de comer e construímos o nosso “ Prato preferido”,
relembrando tudo o que tínhamos já aprendendo.
Tal como diz o ditado “ de pequenino se torce o pepino”, tornando-se fundamental educar as nossas crianças/jovens para a importância de praticar
no dia a dia bons hábitos, não só alimentares como a prática de actividade física, de modo a reduzir a obesidade e o sedentarismo.
Educadoras
dos Serviços
de Internamento
e Hospitais de Dia

Educação Inclusiva
Na última metade do século passado, assistiu-se a diversas
mudanças no panorama educativo nacional radicadas em
fatores de natureza política, organizacional e pedagógica.
Depois de abril de 1974, foram diversas as incursões
legislativas nos modelos organizativos das escolas. Essas
alterações ocorreram por decisões políticas, é certo, mas
também por razões de natureza demográfica.
O caminho feito conduziu-nos à realidade atual, onde as
preocupações com as condições dos edifícios ficaram
para segundo plano, emergindo as questões pedagógicas e
organizacionais para satisfazerem o desígnio de potenciar
as características individuais de cada aluno, tendentes
ao atingimento do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória1 (2017), perspetivada em doze anos.
Em 2009 Portugal assumiu o compromisso, na UNESCO,
com a educação inclusiva que foi sendo consubstanciando
em outras decisões/resoluções quer a nível internacional,
quer interno.
Neste quadro importava repensar as respostas aos alunos
que, de uma forma ou de outra, sentem dificuldades em
aceder ao currículo. Daí resultou a revogação do Decreto-Lei
n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 21/2008, de
12 de maio, com a publicação do Decreto-Lei n.º 54/2018,
de 6 de julho.
Este diploma, como já se aludiu, dá seguimento a um conjunto
de compromissos assumidos e que levaram inevitavelmente
à introdução/alteração de paradigmas a vários níveis.
Olhar para este Decreto-Lei sem o enquadrar num conjunto
de outros diplomas poderá ser motivo para não se perceber
o seu alcance. Esta medida insere-se num paradigma de
abordagem que tem de romper com modelos organizacionais
e pedagógicos que deram o seu contributo no passado. Por

1

exemplo, no que diz respeito às necessidades educativas
especiais (nee), o que se tinha como adquirido quer na
organização dos apoios quer nas práticas era o pressuposto
de que o enquadramento da problemática da criança
era determinante. Deixa-se, assim, a conceção de que é
necessário categorizar para intervir, procurando, isso sim,
que todos e cada um atinja o limite das suas potencialidades,
através do acesso ao currículo e às aprendizagens. Para
isso, as opções metodológicas que estão na base do referido
diploma colhem os contributos do desenho universal para
a aprendizagem e da abordagem multinível no acesso ao
currículo.
É certo que a roupagem que este diploma traz para o panorama
da realidade das escolas e da sala de aula não é de agora…
Já em 1998 Ana Maria Bénard da Costa referia, a propósito
da educação inclusiva, que “Cada professor tem de conhecer
os seus alunos, onde é que está e o que é que sabe e o que é
que já aprendeu e o que é que precisa de aprender e depois, a
partir daí, tem que ensinar o melhor possível todos eles, sem
se preocupar se uns têm dificuldades específicas.”2
Sendo certo que, tal como refere a Secretária de Estado da
Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes,
no Posfácio do Manual de Apoio à Prática3 (divulgado a
quando da publicação de Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de
julho), “…a escola na sua génese não foi concebida para
ser inclusiva” também é certo que os desafios que hoje se
colocam obrigam a que TODOS deem o seu contributo para
que sejam superados por TODOS.

LUÍS PERALTA, Clara Lousado e Dulcínia Lages(Docentes
destacados no Centro de Desenvolvimento da Criança)

Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória; 2017; Ministério da Educação

https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
2

Uma Educação Inclusiva a partir da escola que temos (Relato de um Seminário realizado em 11 de Dezembro de 1998); 1999; Conselho Nacional de Educação (p. 58)

http://www.cnedu.pt/pt/publicacoes/seminarios-e-coloquios/773-uma-educacao-inclusiva-a-partir-da-escola-que-temos
3

Para uma Educação Inclusiva: Manual de Apoio à Prática; 2018; Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação (p. 5)

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/manual_de_apoio_a_pratica.pdf
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Dia das Bruxas
como tudo
começou

São Martinho
O Dia das Bruxas, como é designado em Portugal, é celebrado anualmente na noite do
dia 31 de outubro.
As influências americanas do
Halloween estão associadas a uma
tradição da nossa cidade, que se realiza por altura dos Fieis.
Após o jantar, grupos de crianças percorrem as ruas da cidade, mascaradas de bruxas, vampiros ou fantasmas levando consigo abóboras ou
caixas de cartão decoradas onde colocam velas acesas,
criando assim um ambiente muito assustador.
Batem às portas entoando a seguinte canção:
Bolinhos e bolinhós
Para mim e para vós
Para dar aos finados
Que estão mortos e enterrados
À porta da bela cruz, truz, truz…
A senhora que está lá dentro
Sentada num banquinho
Faz favor de vir à porta
P’ra nos dar um tostãozinho.
Quando a porta é aberta as crianças agradecem e
cantam:
Esta casa cheira a broa aqui mora gente boa
Esta casa cheira a vinho aqui mora algum anjinho
Quando a porta não é aberta, ouve-se então:
Esta casa cheira a pão aqui mora algum papão
Esta casa cheira a alho aqui mora algum espantalho.

Reza a lenda que num dia de grande tempestade, um
cavaleiro gaulês, chamado Martinho, encontrou no meio do
caminho, um mendigo que o interpelou pedindo uma esmola. O
cavaleiro, ao ver que não tinha qualquer valor consigo, retirou das
suas costas o manto que o aquecia do frio que se fazia sentir, e cortou-o ao meio com a sua espada, dando metade ao mendigo. Nesse mesmo
instante, a tempestade desapareceu e um sol radioso começou a brilhar. Assim
ficou conhecido o “Verão de São Martinho”, que até aos dias de hoje por altura de
Novembro, se faz sentir.
Em Portugal, comemora-se este dia a 11 de novembro, de forma a prestar tributo a Martinho, as famílias e amigos juntam-se à volta de uma fogueira, a cantar e a comer castanhas,
a beber jeropiga, água pé e a provar o vinho novo, terminando o dia com todas as pessoas
felizes e enfarruscadas com as cinzas.
No Hospital, como não podia deixar de ser, vivenciamos esta tradição, com a recriação do magusto pelos serviços e com a realização de atividades de artes plásticas feitas pelas crianças nas salas dos internamentos e hospital de dia, o
que as faz perpetuar a lenda de São Martinho e promover o convívio e o
bem-estar entre todos.
Este ano, com a realização de um painel em cartão onde as
crianças desenharam e deram vida ao corpo de uma bruxa,
ficando em aberto o espaço do rosto, foi possível tirar fotografias colocando apenas a cara de cada uma.
Esta atividade proporcionou momentos de grande divertimento, adultos e crianças quiseram ser “bruxas” por breves instantes.

Educadoras dos Serviços
de Internamento e Hospitais de Dia

Educadoras dos Serviços de Internamento e Hospitais de Dia

No Hospital, a vivência destas tradições é feita através de
pesquisas sobre o tema e elaboração de diversas atividades relacionadas com o mesmo.
Com o recurso a adereços as crianças e profissionais promovem pequenos desfiles pelos serviços, cantando também estas canções.

6

MAIO 2019 | Jornal do Hospital Pediátrico

7

Dr. Jorge Seabra
No dia 15 de Janeiro completaram-se 25 anos após o primeiro transplante hepático pediátrico em

Estamos bons doutor Seabra?
Tive um acidente
à entrada da auto-estrada. Não
que derrapasse ou
fosse com excesso de velocidade.
Bom, pode parecer estranho, mas
saí do carro e caí
logo à entrada
da auto-estrada.
Mergulhei como
um campeão de
natação sem
água nem piscina. Parti os óculos, esmurrei o nariz, fracturei uma costela e
o quinto metacarpo da mão esquerda.
O funcionário da Brisa, quando lhe apareci no gabinete com a
cara ensanguentada e a mão fracturada semiaberta, imóvel
e projectada para a frente, deve ter pensado que, mesmo em
situações extremas, há gente que não perde a educação.
E apertou-ma, com uma firmeza honesta que me provocou
um esgar de dor, acrescentando que precisava de tratar a
ferida do nariz, quando essa, apesar de sangrar, nem me
incomodava nada.
Já de cara lavada, fui ao hospital e saí de lá com um gesso no
braço. Acontece que, por vocação e destino, sou ortopedista.
Ortopedista infantil. A partir daí fiquei à espera das piadas
dos miúdos.
Não podia operar mas fui fazendo o resto do trabalho e, ao
passar a visita à enfermaria, dei com a atenção de um rapaz
que, nos seus oito agitados anos, tinha ganho, para além
de outras mazelas, uma fractura do antebraço e um gesso
igual ao meu.
Passara o primeiro dia de internamento calado e metido
consigo, fechado àquele mundo de rituais estranhos, com
seringas e doentes, mas, ao ver o meu braço, esboçou um
sorriso matreiro, de olhos cerrados.
- Aleijou-se, doutor Seabra?
- Aleijei-me Nuno. Como tu...
Senti seu olhar pousado nas minhas costas durante toda a
visita, sem acrescentar mais nada. Mas quando ia a afastar-me, chegou-me um, “estimo as melhoras, doutor Seabra...”.
Respondi, num replicar automático, “Obrigado, Nuno...”, disfarçando a surpresa.
Os dias repetiram-se mantendo o mesmo olhar fresco e o,
“Está melhor, doutor Seabra? -”Estou, Nuno, obrigado.”. “Estimo
as melhoras, doutor Seabra.”, “Obrigado Nuno”.
E ao passar, durante a tarde, no corredor da enfermaria, che-
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gou-me um - “doutor Seabra!..”, frágil, quase um sussurro. Era
Nuno, que me chamava com a mão sã.
- Também tem muita comichão, doutor Seabra?
- Tenho, Nuno.
- Sabe como é que faço? Meto isto nesta frincha...
E, enfiando a pega achatada de uma colher entre a pele e o
gesso, coçou-se.
- Boa ideia, Nuno. Vou experimentar.
Acenou um acordo convicto, com sorriso de orgulho reflectido
no brilho intenso do olhar.
Na manhã seguinte, na visita médica e depois da avaliação
clínica, veio a pergunta.
- Então, doutor Seabra?...
- Está tudo bem, Nuno. Vais ficar bom.
- Não era isso. O que lhe disse ontem…
- Dá resultado, Nuno. Obrigado.
Inclinou a cabeça para o lado, desviando os olhos para o resto
da equipa, numa expressão alegre e tímida, como se assim
escondesse um segredo só partilhado pelos dois. E a habitual
despedida -“ Estimo as melhoras, doutor Seabra...”
O Nuno teve alta quando eu estava fora. Voltámos a encontrar-nos na consulta, depois de o enfermeiro Rui lhe ter tirado
o gesso.
- Também já não tem o seu, doutor Seabra...
- Não, Nuno. Tirei-o ontem...
Mexeu o punho lentamente, tacteando a dor, depois de aquelas
semanas de imobilização, enquanto eu analisava o RX dele
no negatoscópio.
Expliquei à mãe que a fractura estava consolidada e, embora
ainda devesse ter cautela, não precisava de voltar.
- Já nos podemos despedir, Nuno.
- Estamos bons, doutor Seabra?...
- Estamos bons, Nuno.
Novo sorriso erguendo o seu olhar para o meu.
- Então adeus, doutor Seabra.
- Adeus, Nuno.
Agora, sempro que chego à entrada da auto-estrada com o
carro da minha mulher que não tem sinalizador da Via Verde,
tomo atenção para não voltar a enfiar pela faixa errada. Não
me esqueço do tropeção no tampo de cimento que me fez
cair desamparado quando ia explicar o engano ao funcionário, depois de estacionar no pequeno parque logo a seguir. E
lembro-me do Nuno...

Portugal pelas mãos talentosas e pela audácia do Professor Linhares Furtado. Um percurso nem
sempre fácil, sempre em Coimbra, contando com profissionais dos Hospitais da Universidade e, em
especial, do Hospital Pediátrico. De entre estes, a Dra. Isabel Gonçalves, esteve (sempre) presente,
desde o primeiro momento. De forma dedicada, emotiva e perseverante, com uma inteligência e uma
capacidade científica inquestionáveis, viveu muitas horas à cabeceira destes doentes, não desistindo da sua melhoria. Citando o Professor Freire, “enxugou lágrimas
de mãe e, por vezes, chorou com elas”. Tem pois, uma coleção de histórias, de memórias para contar, como a do “Super Mário”, um dos meninos corajosos que conheceu.
Sandra Ferreira, Unidade de Transplantação Hepática Pediátrica e de Adultos (UTHPA), Hospital Pediátrico-CHUC

“Super Mário:
artérias, veias e vidas”
O Super Mário de cinco anos tinha tido algumas complicações após o transplante e estava há semanas no hospital.
Matava o tempo jogando continuamente na sua consola.
Para se distrair… e para ignorar a nossa presença diária,
enquanto explicávamos à mãe o que sabíamos e o que não
sabíamos.
Artérias e veias tinham entrado no jogo para nos confundir,
por causa disso, o Super Mário fazia muitas viagens à radiologia. Era uma maçada, porque tinha que interromper o jogo
na consola. Numa dessas viagens o exame prolongou-se.
Não se viam bem, não sabíamos bem o que víamos, todos
tagarelavam à sua volta, teorizavam e especulavam. Nem
olhavam para ele, concentrados que estavam no pequeno
monitor do ecógrafo., por onde deslizavam naves azuis, borrões laranja ou simplesmente de cor nenhuma. Havia linhas,

cálculos e índices de resistência. A resistência do pequenito
é que se ia esgotando. Cansado de ser o transmissor da nossa observação, começou por revirar os olhos e olhar para o
teto; depois suspirava; por fim “bufava”. Fixou os olhos uns
segundos no ecrã, admirou toda aquela panóplia de cores e,
suavemente, levantou o braço e tocou a mão da radiologista.
Ela fitou-o e, então, ele perguntou em tom enérgico: “Ouve
lá, tu ainda tens muitas vidas?”
Felizmente, o imaginário de algumas crianças é assim, poderoso: no hospital não há doentes nem doenças, tudo são
jogos.
ISABEL GONÇALVES, UTHPA. (2017).
Em: “Uma Vida, Duas Vidas”. Bertrand Editora

JORGE F. SEABRA
Ortopedista Infantil
Ex- Director do Serviço de Ortopedia
do Hospital Pediátrico de Coimbra
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NOTÍCIAS
HO…HO…HO…
Cheira a Natal….
É Natal….
Pelos corredores do hospital desfilam pinheiros vaidosos
que nos convidam a entrar e nos fazem sentir calorosamente abraçados. No teto, cintilam bolas coloridas e estrelas
douradas que fazem lembrar a quem por ali passa que é
tempo de Amor, de Partilha, de Celebração.
Mais um Natal e mais uma visita esperada com expectativa
e ansiedade. Ao longe ouve-se o galope das renas apressadas em chegar ao destino. Os sinos tocam… Ele está a
chegar!!!!
Vestido a rigor e com um sorriso rasgado, o Pai Natal acompanhado pelos gnomos entra neste espaço e espalha a sua
magia…. Vem tão carregado! O que trará??? Como adivinhou
os desejos de cada um????
Com ar confiante atravessa o hall de entrada e acena às árvores de natal que se curvam perante a sua passagem! Com
a tranquilidade que o caracteriza, atravessa os corredores
passando pelos vários pisos e serviços de internamento,
distribui uma prenda a cada menino, oferece um sorriso e
recebe abraços carinhosos! Os olhos abrem-se de espanto e
a dor é esquecida dando lugar ao Amor e à esperança!
Pelo segundo ano consecutivo, o empresário Gilberto Francisco, radicado na região de Paris, veste-se de Pai Natal,
e afavelmente se entrega à “Operação Natal 2018”: - Às
8h30 estávamos em Coimbra, num Hospital Pediátrico…as
crianças que escreveram ao Pai Natal, através das caixas
de correio que deixámos: ‘Correio para o Pai
Natal – Pólo Norte’, tiveram as prendas que
pretendiam, enquanto as pessoas que os
acompanhavam tinham direito a outro
tipo de prendas. Tivemos a ajuda do
pessoal hospitalar para saber de
antemão o que as crianças queriam”, salientou Gilberto Francisco.
“Houve um pedido que não podíamos realizar. Uma criança pediu
a paz no mundo, que não haja mais
guerras, que não haja mais carestia, e
que os seus pais não sofram mais. Isso
não era possível claro. Ela não pediu nada
para ela. As crianças sabem o que querem e
têm desejos muito diferentes”.
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O Pai Natal, falou dos seus sentimentos em relação a esta
iniciativa: “Sinto-me tão bem durante esta iniciativa porque
até acho que recebemos mais do que damos. É necessário
saber que em certos hospitais nem nos podemos aproximar
das crianças porque depende da doença que têm. Temos de
ser fortes.”
Gilberto Francisco que conta com a ajuda do seu irmão Valdemar Francisco, Presidente da Associação “Les Amies du
Plateau”, e com a colaboração de muitos dos seus associados, trazem consigo a missão de proporcionar um Natal mais feliz a todas as crianças hospitalizadas, para isso
acontecer, idealizam-no no seu espirito, sentem-no com o
coração e partilham-no com a solidariedade.
Após este dia de alegria e de aconchego, fica sempre no ar
uma mensagem de esperança e de otimismo;
Nunca deixem de acreditar…
Até para o ano!
Educadoras dos Serviços
de Internamento e Hospitais de Dia

Natal no Hospital
Natal é tempo de paz, de magia, de partilha, de amizade de
família…! É também tempo de brincadeiras, de doces, de
jogos, de gargalhadas…! No entanto há muitas crianças e
adolescentes que, por motivos de doença, têm de passar a
época de Natal hospitalizados, estando assim privados do
conforto das suas casas e muitas vezes da companhia das
suas famílias.
Conscientes desta realidade e procurando minimizar os
efeitos dos internamentos, o Grupo de Educação de Infância do Hospital Pediátrico, contempla no seu projeto anual
de atividades uma “pré-época natalícia” que inicia no mês
de Dezembro através da elaboração de atividades que têm
como principal objetivo sensibilizar os utentes para os valores da Família, da Solidariedade e da Partilha.
Com a colaboração e participação dos utentes e seus acompanhantes, desenvolvem-se atividades de expressão plástica, motora, musical e dramática, alusivas ao tema “Natal”,
com o objetivo de produzir materiais para a construção de
presépios e decorações de natal dos respetivos serviços.
É também da responsabilidade do Grupo de Educação de Infância a decoração do hall de acesso às consultas externas
do piso 0 e da Ludoteca.
A preparação da Festa de Natal obedece a um programa cuidado havendo a preocupação de estabelecer contactos com
colaboradores para dinamizarem esta atividade. Este ano a
nossa festa contou com a participação do grupo de Jazz do
Conservatório de Música de Coimbra.
O programa foi essencialmente musical, havendo no final
uma surpresa preparada para todos. As Educadoras de Infância com a ajuda do Professor Jorge Felício, prepararam
dois momentos musicais que apresentaram com muito gosto a todos os que assistiam.
A avaliação feita foi bastante positiva, ficando manifestada
a vontade de repetir esta experiência!

No final, houve o tradicional lanche de natal que proporcionou também momentos de convívio e de alegria a todos.
Durante a manhã desse dia, o Pai Natal, acompanhado das
suas renas, “circulou” pelo hospital distribuindo prendas e
recebendo sorrisos! O coro dos Doutores Palhaços da Operação Nariz Vermelho também colaborou, cativando todos
com as suas canções e travessuras, espalhando alegria,
sem deixar indiferente quem os viu e ouviu.
É uma época trabalhosa? É!
Vale a pena? Sim, vale muito a pena! Apesar de toda a dinâmica que se vive nesta altura é gratificante trabalhar em
prol dos nossos utentes e de todos os profissionais deste
hospital, que tanto dão a esta comunidade.
Nestas épocas, há sempre alguém “que deixa os seus para
cuidar dos outros”.
Boas Festas e um 2019 recheado de saúde, paz e alegria!
Educadoras dos Serviços
de Internamento e Hospitais de Dia
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Campanha Internacional
pelos Cuidados Paliativos Pediátricos

À volta da Mesa de Natal
A “Mesa de Natal Nacional”, foi elaborada pelas crianças/
jovens, famílias e profissionais dos serviços de pediatria do
SNS de todos os distritos de Portugal, conforme se noticiou
no primeiro número do Notas d’Opital.
Todos os pratos característicos desta quadra que ornamentam a Mesa foram confeccionados com os mais diversos
materiais reciclados.
No ano da sua produção, 2017, a Mesa de Natal Nacional
esteve exposta no Palácio de Belém com o Alto Patrocínio
do Senhor Presidente da República.
Neste Natal de 2018, esteve patente ao público no Museu
Soares dos Reis, na cidade do Porto, desde 13 de Dezembro
a 6 de Janeiro (Dia de Reis).
O principal objetivo desta iniciativa e cumprindo a função
social dos Museus foi “ reunir À Volta da Mesa pessoas dos
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Museus e dos Hospitais para refletir e propor atividades comuns que possam vir a aliviar tempos de ansiedade e espera
de quem acompanha as crianças internadas num hospital”
Destacamos a distinta visita do Senhor Presidente da República, que se sentou à volta desta Mesa de Natal, manifestando imenso interesse sobre a “confeção” dos vários
produtos, assim como curiosidade em saber o nome das
crianças que participaram no projeto.
Este ano, no Museu Soares dos Reis, o Natal foi certamente
vivido de forma muito diferente e com um sabor muito especial!
Educadoras dos Serviços
de Internamento e Hospitais de Dia

No passado dia 12 de outubro foi celebrado mais um
dia da Campanha Internacional “HatsOn4CPC”. Pelo
quinto ano consecutivo, a International Children´s
Palliative Care Network (ICPCN) dinamiza a campanha 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, tirarem uma selfie e
publicarem-na nas redes sociais, usando os hashtags
#HatsOn4CPC e/ou #usochapeupelosCPP.
Com esta iniciativa simbólica pretende-se sensibilizar para os mais de 21 milhões de crianças e jovens
potenciais utilizadores e reforçar que os Cuidados
Paliativos Pediátricos constituem um direito humano
básico e devem estar acessíveis a qualquer criança
ou adolescente.
São também reconhecidos como uma prioridade em
saúde, sendo responsabilidade de todos contribuir
para a sua implementação. Apesar disso, menos de
1% das famílias têm acesso a estes serviços. Também
em Portugal, apesar dos enormes avanços, a sua implementação permanece um desafio de colaboração
e integração.
O Hospital Pediátrico de Coimbra associou-se pelo
segundo ano consecutivo a este desafio, depois de,
em 2017, ter reunido mais de uma centena de profissionais numa selfie conjunta.
Este ano a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em
Cuidados Paliativos Pediátricos, juntamente com o

grupo de Educadoras deste hospital, levaram a cabo
a exposição “Era uma vez... no hospital”.
Esta ideia surgiu no âmbito da campanha nacional
levada a cabo pela Associação Portuguesa de Cuidados
Paliativos – “Vamos continuar a escrever esta história” – e consistiu em reunir testemunhos de crianças
e adolescentes (maioritariamente com doença crónica
complexa) e suas famílias.
Foi uma exposição de enorme riqueza, que contou com
relatos únicos na primeira pessoa, quer sob a forma de
desenho, quer de história de encantar ou de poesia, a
traduzir uma realidade muito especial e muito própria,
apenas de quem a experiencia diariamente.
Agradecemos, por esse motivo, todo o empenho e
contributo que os diferentes participantes deram a
esta iniciativa.
Além disso, deixamos o repto a todos os profissionais
e utentes para que, no próximo ano, na segunda sexta-feira do mês de outubro, se associem a nós e coloquem
o chapéu pelos Cuidados Paliativos Pediátricos.
Porque, juntos, queremos continuar a escrever esta
história!...
CÂNDIDA CANCELINHA
Coordenadora da Equipa Intra-Hospitalar
de Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricos
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“Como os horários são mais
controlados e como há mais
gente a tomar, é quase como

“Cada ano que
passa sei muito
mais”.

que um incentivo para tomar
também”.

“A Brincar também se Aprende” – Campo
de Férias para Crianças/Jovens com VIH/SIDA
e suas Famílias - Experiência de 17 anos.
A População alvo são crianças/jovens infetadas pelo VIH,
seguidas no Hospital Pediátrico – CHUC e no Hospital de
Santa Maria – CHLN e suas famílias. Tendo por base o
princípio de uma responsabilidade educativa partilhada e
o incremento do envolvimento parental, desde há 17 anos
que se realiza o Projeto “A Brincar também se Aprende”,
dotado de um corpo técnico multidisciplinar dos referidos
hospitais (Assistente Social, Pediatra, Enfermeira, Educadora de Infância) e coadjuvado por voluntários, tendo como
parceiro a ASIC – Associação de Saúde Infantil de Coimbra.
No que respeita à temática/problemática da Infeção VIH, é
essencial uma intervenção holística, desenvolvida por uma
equipa interdisciplinar, integrada e em rede, quer no âmbito de atuação da prevenção, quer na redução dos danos,
inerentes à problemática. Fazer emergir o valor da família
é reconhecê-la como um bem social a proteger e promover,
dotando-a de competências para lidarem de forma adequada com os desafios do quotidiano. Constitui uma prioridade
das estruturas da Saúde, implementar medidas que proporcionem a melhoria do bem-estar social e psicológico
das famílias, assegurando a humanização dos cuidados.
Tem como objetivos: sensibilizar/educar para adesão ao
tratamento; melhorar a informação sobre o VIH; refletir sobre atitudes parentais, relacionais e comunicacionais de
forma a ajudar a lidar com emoções e comportamentos;
ajudar a encontrar estratégias para melhor lidarem com a
doença e tratamentos; promover o bem-estar psicológico-afetivo, de modo a proporcionar adequada inserção na
escola/comunidade e família; cultivar ambientes de afetos
e lúdicos, promovendo autoestima; promover o convívio
interpares; fomentar a criação de grupos de entreajuda;
promover estilos de vida saudáveis.
O paradigma que orienta este modelo é a inclusão de toda
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“Porque estar com
outras pessoas com o
mesmo problema ajudame a enfrentá-lo”.

“Eu gostei muito dos
escuteiros e dos
desportos radicais”,
quero vir novamente
para o ano”.

Autores:

Rosa Gomes, Assistente Social no Hospital Pediátrico
Sofia Pereira, Assistente Social no Hospital de Santa Maria
Inês Santos, Estagiária de Serviço Social no Hospital Pediátrico

a população-alvo como parceiros no planeamento e avaliação das atividades. São utilizadas metodologias ativas
que potenciam, não só a participação, como a reflexão sobre o percurso pessoal e familiar, bem como a adaptação
à doença.
Recorre-se, de igual forma, a várias estratégias e modelos,
com base em algumas teorias de intervenção social, nomeadamente: Educação pelos Pares, Teoria da Identidade
Social, Modelos de Crenças na Saúde e ações em grupo.
Durante cinco dias são desenvolvidas atividades, como:
acolhimento ao Grupo; reuniões com os técnicos e voluntários; “Operação Amizade” – receção de boas-vindas;
formações com a família/acompanhantes; sessões com
os adolescentes e pais/cuidadores; workshops; visitas
culturais; sunset na piscina; acampamento; yoga; noite de
discoteca; desportos radicais; jantar de gala; Fogo de Con-

selho (visita de grupo de escuteiros local); avaliação com os
adultos; avaliação com as crianças e adolescentes.
Ao longo destes 17 anos foram abrangidas, aproximadamente, 488 crianças/adolescentes, com idades compreendidas
entre os 3 meses e os 20 anos, provenientes de vários distritos, acompanhadas por mãe/pai/irmãos, avós, famílias de
acolhimento e famílias adotivas. Como principais benefícios,
são indicados a promoção da resiliência; a diminuição do
isolamento social e emocional; a aprendizagem com a experiência entre pares; a compreensão da doença e o esclarecimento de dúvidas.
Cumpre-se a missão de promover uma magia dos saberes:
saber/estar, saber/ser e saber/fazer para o exercício de uma

cidadania ativa e a inclusão intergeracional. O projeto pretende melhorar e promover holisticamente a qualidade de
vida das pessoas infetadas e afetadas pelo VIH, para que
se possam sentir realizadas pessoalmente, construindo a
liderança do seu projeto de vida, alcançando um impacto positivo e transformacional com enfoque também no erradicar
o estigma em relação ao VIH/SIDA.
Da avaliação feita com os participantes e equipa técnica,
somos de parecer que devemos dar continuidade ao projeto,
na esperança que os jovens, que se encontram em processo de formação de monitores, consigam ser capazes de dar
sustentabilidade na continuidade do projeto, sempre coadjuvados com a equipa técnica de cada hospital.
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