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O Projeto Crescendo com a gente visa proporcionar situações de
brincadeiras e momentos de troca afetiva, desenvolvendo atividades
recreativas que est imulam a manifestação lúdica das cr ianças
hospitalizadas nas alas Norte e Sul da internação pediátrica do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre. A finalidade do projeto é desenvolver o
cuidado humanizado em pediatria, obedecendo a Declaração dos Direitos
da Criança e do Adolescente Hospitalizados (Resolução n° 41, 1995).
Constitui meta deste projeto minimizar as faltas que uma internação
provoca no viver da criança, especialmente, o isolamento da família
(mesmo que os pais permaneçam às 24h do dia), a falta da escola, do
cotidiano, procurando minimizar as carências afetivas também. As
atividades são desenvolvidas de 2ª à 5ª feira, das 18h às 20h, nas
unidades pediátricas do 10º andar, ala Norte (crianças até 4 anos de
idade) e ala Sul ( crianças de 4 a 12 anos de idade). O projeto consta
atualmente com 66 integrantes,  acadêmicos de enfermagem,
subdivididos em 4 grupos, acompanhados por bolsistas que são
supervisionados por uma comissão coordenadora. Para o preparo dos
integrantes da equipe executora, são realizadas aulas teóricas sobre as
etapas do desenvolvimento infantil e estimulação da criança, adaptação
ao contexto da unidade de internação pediátrica. São abordadas também,
questões sobre o cuidado e o brincar com a criança hospitalizada,
recreação terapêutica, ações educativas em saúde e o enfrentamento de
situações de dificuldades inerentes à situações de doença e morte na
infância. O projeto de extensão tem sua importância ampliada, pois sua
maior relevância constitui-se no objetivo de atenuar, minimizar ou
simplesmente adiar por alguns instantes o sofrimento, tanto físico quanto
psicológico, de crianças hospitalizadas nas unidades de internação
pediátrica do HCPA. Tais experiências evidenciam as repercussões do
projeto, tanto a nível acadêmico quanto assistencial, revelando a melhora
na qualidade da hospitalização da criança. Em setembro de 2004, o
Projeto Crescendo com a gente, recebe o prêmio Humaniza SUS, o que
confirma o seu mérito e o impacto junto à comunidade.


