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Hoje tenho que levantar muito cedo ;tenho que ir no hospital.
- Bom dia, Lucía! Levanta ! Me disse papai enquanto me acariciava o cabelo. 
Tinha preguiça . Os dias que tenho que ir no hospital tenho que me levantar 
mais cedo e , además , nossa! sem tomar  o café-da-manhã , não posso tomar 
nem comer nada. Já sei que a cada três meses  tenho que fazer meus exames 
médicos . Então , nao tem jeito , tenho que me vestir rapidinho , lavar o 
rosto e os dentes , e sair com meu papai.
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Quando cheguei no hospital, vamos ver Maria. 
Maria é a enfermeira  que me põe a injeção, para poder fazer a coleta de sangue; 
sempre que vejo ela penso : “ Ainda bem que ela tem uma boa pontaria, porque nao 
gosto nem um pouquinho de injeção.
Maria tem uma forma de retirar sangue que não falha nunca . Me diz:
- Vamos Lucía, olha para o teto e sopra bem forte.
-Bff, Bff, Bff ...
-Viu ? Já terminou, e tenho certeza que você nem notou. Tchau, minha querida !
Me disse enquanto coloca em mim um curativo adesivo e  colorido no lugar onde me 
furou.
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- E agora, pode tomar seu café-da-manhã  - Papai me disse -. Você foi muito valente,  
Lucía.
 Isso é o que eu mais gosto quando vou ao hospital. 
Chegou a hora do café –da-manhã, mas não será como todos od dias: Quando vamos 
no hospital peço um doce y um milkshake de chocolate. Hoje me livro do sanduíche e 
do copo de leite.
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Depois do café-da-manhã, vamos para a consulta com o médico.
As paredes da sala de espera estão cheias de desenhos que foram feitos por outras 
crianças como eu.
- Olha papai, meu desenho ! Eu não gosto miuto dele, acho que vou fazer outro e darei  
a Carlos para que troque.
- Muito bem ! Quando chegue em casa, você já tem trabalho ! – me falou papai.
-Olá Luisa – falei 
Luisa é a enfermeira da consulta. É uma moça muito simpática.
- Olá princesa ! Entra, entra.
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ARTICULO 5º

Luisa pede para que eu tire a roupa e me mede antes que venha o médico.
O que eu não gosto muito é quando Carlos me pede que  eu abra a boca, e põe  um 
palito de madeira para olhar minha garganta.
Me dá tanta angústia!
- Arghhhhhhh, que nojo! 
E outra que eu não gosto são as vacinas.
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Carlos sempre me dá uma luva de plástico inflada como um balão.
Me dá um rotulador e eu desenho uma cara.
Isso sim eu gosto, e acho engraçado.
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De repente se abre uma das portas da consulta , e aparece Carlos, meu médico. É muito 
simpático, eu gosto disso.
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Carlos é muito comunicativo, assim que me viu, começou a fazer perguntas sem parar!
Como você está? Está doendo alguma coisa? Você toma a medicação todos os dias?
Ele quer saber absolutamente tudo.
Na verdade, eu gosto muito dele. Sempre que me sinto mal, vem na minha casa para 
que eu me recupere.
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Carlos está contente. Falou  que tudo está muito bem, e que fica feliz  porque sabe que 
faço o que ele me pede e que tomo minha medicação.
 É verdade, em casa controlo como tenho que tomar  os comprimidos ; nisso temos que 
ser sérios.
Meus pais me ajudam, mas eu sozinha tambem me organizo e controlo. A cada três 
meses me fazem os exames médicos para ver se o medicamento funciona e se minhas 
defesas  aumentam para que eu possa estar bem e forte.
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Espero que por acompanhar-me até o hospital tenha servido para saber o que vou fazer 
alí. Ah! E se vocês tiverem que ir algum dia, não se assustem, fiquem tranquilos, não é 
tão ruim como parece... Además,  o café-da-manhã vale a pena!
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EXERCÍCIOS

Escreva o nome do seu pediatra, e diga se você  gosta dele ou 
não. Pode desenhar ele?

Conta o que você menos gosta quando entra no consultório 
com seu pediatra, e o que você mais gosta.
Desenhe as coisas que se pode encontrar no consultório do teu 
pediatra e escreva seus nomes.
Escreva quando foi a ultima vez que você foi ao pediatra e o que 
aconteceu.
Anote se você toma medicamentos e com que frequência você 
tem que tomar-los. Complete o quadro seguinte:
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Comentário para os educadores

Estes contos estão pensados 
para ser contados a crianças 
com idade entre 7 e 13 anos 
pelo que se cochece sobre o 
HIV e a AIDS: O princípio ; 
como eles supõem que surgi-
ram novas doenças desde de 
sua origem e desenvolvimento 
que afectam os seres humanos; 
formas de transmissão desta 
infecção; formas de prevenção, 
e também o tratamento clínico, 
social e emocional.

As histórias destes contos não  
correspondem  as histórias de 
Lucía, que deu nome á esta Fun-
dação.

Temos que levar em consideração:

Ao tratar-se de assuntos que são complexos para as 
crianças,recomendamos que uma pessoa adulta acompanhe a 
leitura destes contos para aclarar suas dúvidas.

O contexto estão situados na Espanha, país que originou estes 
textos. Onde se pode ter acesso aos tratamentos, a qualidade de 
vida dos infectados é boa,mas as circunstâncias não são iguais ao 
resto do mundo. Existem muitos países que onde estar infectado 
pelo HIV é sinônimo de morte segura a curto prazo.

Em quanto aos tratamentos, se descreve e se comenta apenas os 
que estão sendo usados no momento da redação destes contos, 
mas houve outros momentos mais complicados, e também se 
espera uma melhora.

Um dos objetivos fundamentais destes contos é diminuir o 
preconceito ou má informação social que acompanha esta infecção 
e os infectados, informando desde um enfoque mais objetivo 
possível.

Todos os contos estão pensados para responder e trabalhar 
diversas questões dos meninos e meninas quando peçam para 
falar sobre estes temas.
Este material esta pensado para ajudar os adultos e facilitar o 
diálogo com as crianças sobre esta infecção.
Para o público infantil em geral, este material são ferramentas 
básicasde informação  para a prevenção da infecção do HIV. Para 
os meninos e meninas que já têma doença existem contos que são 
para antes de comunicar o diagnóstico, própio ou familiar : o 2 
Como funciona meu corpo, o 4 As consultas no hospital, o 6 Um dia 
qualquer. Outros contos são utilizados para responder perguntas 
que os meninos e meninas façam quando já se fale abertamente 
do seu diágnóstico.
 

Todos os contos têm um mínimo de 5 exercícios para a reflexão e 
incorporação dos conhecimentos.
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1 A família

   

  

As consultas no hospital

Meus amigos do hospital

A medicação

O futuro

A rejeição social induziu aos infectados a prevalecer o direito da intimidade 
para proteger-se da discriminação e o maltrato. Mas há que saber que usar 
este direito a medidas extremas conduziria em muitos momentos a socieda-
de porque necessitamos nos relacionar com outros. Na vida sempre há que 
saber analisar com quem podes e queres compartir teus segredos.

Para ter um bom cuidado da saúde são necessários controles frequentes.

A vida cotidiana de uma criança que toma medicação é diferente, mas pela 
sua condição de criança temos que saber que têm outras necessidades, 
iguais a de outras crianças.

As experiencias da infecção do HIV são muito diversas, e queriamos contem-
plar outras  diferentes a de Lucía.

Explica o mecanismo da medicação para evitar que a infecção aumente e a 
necessidade de utilizar medicamentos de diversos tipos.

A esperança de ter um futuro è o vinculo com a vida. Nos conta como as 
crianças infectadas fazem planos  de futuro, e as perguntas mais freqüentes 
que fazem a elas mesmas.

Re�exão  sobre a vulnerabilidade dos meninos e meninas, jovens e seus 
direitos.

Explica a origem do HIV, o descobrimento do vírus e os mecanimos  de 
transmissão desta infecção.

Conceitos de anatomia e �siologia necessários para compreender melhor 
como cuidar a saúde e fazer uma boa prevenção.

Todos temos uma família e uma história familiar.

Con�ar e compartir

Como funciona meu corpo

Histórias do HIV

Um dia qualquer

Os direitos das crianças


