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Nota de Imprensa 
 

Pediatria do HESE recebe três mini automóveis para as crianças se deslocarem até ao 
Bloco Operatório 

O Hospital do Espírito Santo de Évora EPE celebra o Dia Mundial da Criança com boas notícias. O 
Serviço de Pediatria do HESE EPE recebeu três ofertas de mini automóveis para que as crianças 
conduzam o seu próprio automóvel quando se deslocam ao Bloco Operatório, sempre que a 
situação clínica o permita. 

Os mini automóveis foram gentilmente oferecidos pela mãe de uma criança que esteve internada no 
serviço no início deste ano, pela firma Manuel Fialho, de Évora, e por Francisco George, Presidente 
da Cruz Vermelha. 

Sair da cama da Pediatria (piso 5) e ir até ao Bloco Operatório (piso 2) pode deixar as crianças 
nervosas e ansiosas, daí que, qualquer distração seja sempre positiva para estes pequenos Utentes. 
Um dos mini automóveis imita um modelo de um trator Manuel Fialho, o segundo um Audi 
descapotável vermelho e o último um Mercedes branco e podem ser conduzidos pelas próprias 
crianças ou pelo Profissional que as acompanha, através de um comando remoto. 

Marinalva Oliveira Bispo, mãe de uma das crianças que já usou um dos mini automóveis para se 
deslocar até ao Bloco Operatório, agradece ao hospital por proporcionar este tempo feliz à filha, 
momentos antes de ser operada, e afirma que "gostou muito desta ideia, já que os distrai e fica mais 
divertido o caminho para o Bloco Operatório, não só para eles, como para nós, pais, que acabamos 
por nos alegrar ao vermos as carinhas boas deles. Diverti-me e isso torna este momento muito 
melhor." 

Já Lucília Felício diz que "o seu filho estava pronto para regressar ao quarto no trator que conduziu 
até à operação, todo contente". 

Estas ofertas resultam de um apelo realizado pela Enfermeira Daniela Alexandra, do Serviço de 
Pediatria, com o objetivo de humanizar e facilitar o processo de Hospitalização das crianças, 
oferecendo-lhe um momento divertido, diminuindo a sua ansiedade e o stress pré-operatório. 

O Conselho de Administração do HESE EPE e o Diretor do Serviço de Pediatria, Hélder Ornelas, 
agradecem esta oferta e reconhecem que irá fazer a diferença para as crianças internadas no HESE. 
"As crianças ficam muito felizes com esta surpresa e até se esquecem que vão a caminho do bloco 
operatório, é muito positivo", afirma o Diretor de Serviço. 
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