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O Hospital do Ursinho é um projeto do Núcleo de Estudantes de Medicina da 

Associação Académica de Coimbra (NEM/AAC) que concretizará no próximo ano a 

sua XVII edição. Esta atividade consiste na simulação de um hospital real em 
sintonia com o imaginário infantil, onde as crianças poderão encontrar consultórios, 

blocos operatórios, recreio e muito mais espaços à escala dos mais pequenos. Deste 

modo, são encenadas consultas, em que a criança assume o papel de pai/mãe que 
leva o seu ursinho/boneco ao médico, representado pelo estudante de Medicina. 

 

O objetivo primordial deste projeto é proporcionar às crianças que visitam o Hospital 

do Ursinho uma experiência única e enriquecedora, permitindo brincar, aprender e, 

acima de tudo, desmistificar o medo despertado pelos hospitais e centros de 
saúde e pela “bata branca”! A atividade tem o intuito de aproximar a criança do 
médico, permitindo que esta se sinta confortável num consultório médico e na 

presença de outros profissionais de saúde, possibilitando assim, uma atitude de maior 

colaboração nos atos e gestos clínicos. 

 

Esta é uma atividade desenvolvida pela Comissão Organizadora do XVII Hospital do 

Ursinho, uma iniciativa do NEM/AAC, em colaboração com outros núcleos e 

associações de estudantes de áreas de saúde, tais como: 

 

o Medicina Dentária; 

o Enfermagem; 

o Psicologia; 

o Nutrição; 

o Ciências Farmacêuticas. 
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    Recreio:  
o Dança; 

o Teatro; 

o Palestras interativas sobre temática climáticas e ambientais; 

 Receção com lanche individual; 

 Consultórios médicos; 

 Espaço de Imagiologia; 

 Bloco Operatório; 

 Consultório de Medicina Dentária; 

 Gabinete de Enfermagem; 

 Gabinete de Psicologia; 

 Gabinete de Nutrição; 

 Farmácia. 
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Infelizmente, devido à atual situação pandémica da COVID-19, não é permitido a 

realização de atividades que acarretem um elevado número de pessoas num mesmo 

espaço confinado.  

Consideramos ser dever da Comissão Organizadora colocar a segurança de todos os 

intervenientes em primeiro lugar. Assim, seguindo as indicações emitidas pela Direção 

da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e as normas e diretivas da 

Direção Geral de Saúde (DGS), a Comissão Organizadora do XVII Hospital do 
Ursinho reinventou o projeto para continuar a proporcionar sorrisos às crianças 
que participam nesta atividade que nos é tão querida! 

 

Desta forma, alterámos os moldes originais da atividade, mas a missão que nos move 

e os objetivos que pretendemos alcançar são os mesmos de sempre! 
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A Comissão Organizadora da XVII edição do Hospital do Ursinho pretende criar e 

disponibilizar uma drive com materiais audiovisuais exclusivos, não só lúdicos, mas 

também didáticos, que englobam: 

 

 Danças e músicas, de modo a incutir ensinamentos importantes através de 

uma forma engraçada; 

 Teatros com pessoas reais que representem uma consulta num Centro de 

Saúde ou uma ida a um Serviço de Urgência de um Hospital, de forma a 

mostrar que o médico não é um “senhor mau”, mas sim alguém divertido que 

tem como objetivo curar “as dores de barriga” (e outras tantas), não havendo 

motivo para ter medo “da bata branca”; 

 Teatros com fantoches, para que a mensagem transmitida seja melhor 

interpretada e para cativar mais facilmente a atenção dos mais novos; 

 Conteúdos originais e exclusivos dos grupos e entidades que apoiam o 

projeto e que pretendem contribuir para a diversidade das atividades que 

desenvolvemos; 

Demonstrações sobre temas atuais e pertinentes, tais como, a reciclagem, 

as alterações climáticas, entre outros com o objetivo de alertar as crianças para 

a importância destas temáticas. Acreditamos que estes valores devem ser 

precocemente incutidos, não esquecendo que as crianças também constroem 

o futuro ao consciencializar as restantes gerações. 

 

Cientes do nosso papel junto da comunidade e enquanto estudantes de medicina e 

futuros médicos, é nosso dever transmitir a informação mais correta e atualizada às 

crianças e às suas famílias sobre este “bicho mau” que insiste em não abandonar as 

nossas vidas. Este conteúdo audiovisual poderia ser utilizado pelos(as) 

educadores(as) e pelos(as) professores(as) sempre que  

achassem pertinente e durante qualquer altura do ano.  
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Vivemos na era da informação digital e as crianças dos dias de hoje são influenciadas 

pelo que vêm na televisão e na internet. E se o Hospital do Ursinho pudesse sair 
da sala de aula e acompanhá-las até casa? Pois bem, algum do material audiovisual 

descrito no ponto anterior poderá ser encontrado no Canal de Youtube do hospital 

mais divertido do país (devido ao maior alcance conseguido com o espaço na 

internet)! 
Deste modo, os pais poderiam assistir e acompanhar os mais novos na aprendizagem 

com o Hospital do Ursinho e sem sair do sofá! 

Para além do conteúdo direcionando e criado para as crianças, o Hospital do Ursinho 

procurará produzir vídeos com a participação de Pediatras, Psicólogos, Nutricionistas 

e outros profissionais de saúde sobre matérias relacionadas com a saúde física, 

psicológica e emocional em idade pediátrica. 
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A equipa organizadora deste projeto teve a ideia de criar um kit (O Jogo do HU) que 

poderá ser utilizado pelas crianças tanto na Escola/Jardim de Infância como em casa. 

O propósito deste kit é dar às crianças a oportunidade de serem os verdadeiros 
médicos dos seus ursinhos e, assim, contactarem de forma mais real com material 

médico de forma divertida. O jogo, idealmente, irá conter: 
 

Saco; 

Caderno com desenhos; 

Processo clínico para os ursinhos doentes com instruções para a utilização 

correta e adequada do material médico; 

Lápis de cor; 

Um par de luvas; 

Uma máscara (cirúrgica ou de tecido, mediante os apoios recebidos);  

Um pequeno recipiente com álcool-gel; 

Bens alimentares, tais como chocolates, barritas de cereais, sumos de pacote 

entre outros; 

Material médico, tal como, compressas, espátula, adesivo, ligaduras, seringa, 

entre outros. 
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    Data de realização: 26 a 30 de abril de 2021; 

 Local: Escolas e Jardins de Infância de Coimbra; 

 Público-Alvo: Crianças entre os 3 e 6 anos, que frequentem a educação pré-

escolar na região de Coimbra. 

 

Se as Escolas e Jardins de Infância permitirem que o Hospital do Ursinho entre nas 

suas instalações, a Comissão Organizadora reuniria um grupo reduzido de membros 

para se deslocarem aos espaços designados. O contacto entre estudantes e crianças 

seria mínimo e extremamente controlado, sendo apenas para entregar os kits 

presencialmente, realizar uma pequena atividade, como por exemplo, dançar uma 

música ou encenar uma consulta, e levar a nossa mascote a cumprimentar os 

pequenos gigantes de Coimbra, assumindo a responsabilidade de seguir as seguintes 

normas: 

 

o A Comissão Organizadora formará pequenos grupos de alunos para se 

deslocarem às diferentes Escolas e Jardins de Infância, em diferentes dias, de 

modo a não mobilizar demasiadas pessoas para a realização da atividade. 

Poder-se-ia distribuir um pequeno grupo de estudantes pelas diferentes turmas 

de crianças para que cada turma não contactasse com elementos de outras 

turmas com o objetivo de prevenir o contacto intersalas; 

o Materiais tais como mesas e cadeiras serão solicitadas à própria Escola/Jardim 

de Infância para reduzir o risco de transmissão e por questões de logística; 

o Todos os elementos intervenientes serão monitorizados através da avaliação 

da temperatura corporal com um termómetro infravermelhos; 

o Todos os elementos intervenientes terão equipamento de proteção individual, 

nomeadamente máscara cirúrgica, luvas de latex e desinfetante álcool-gel; 

o Existirá uma equipa designada para a função de desinfetar  

todos os espaços e materiais após  

cada utilização.   
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    Coordenadora Geral do XVII Hospital do Ursinho:  

○ Jéssica Ribeiro; 

○ 918203920; 

○ ursinho@nemaac.net 

 Coordenadora de Grandes Projetos do NEM/AAC: 

○ Mariana Saraiva; 

○ 915982731; 

○ cprojetos@nemaac.net 

 Departamentos do Hospital do Ursinho: 

○ Departamento de Programação Cultural — Patrícia Almeida; 

○ Departamento de Fundraising — Sofia Abreu; 

○ Departamento de Gestão Escolar — Ricardo Ferreira; 

○ Departamento de Imagem e Comunicação — Maria Inês Nascimento e 

Natália Pires; 

○ Departamento de Logística — Lara Quintas. 

 

Esperamos contar com a vossa 
colaboração na XVII Edição do 

Hospital do Ursinho! 
 


