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O Lucas e a Francisca
vão ao médico
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O Lucas e a Francisca fizeram 5 anos na semana passada. Eles são gémeos 
e quase nunca ficam doentes. Mas todos os anos têm de ir à médica para 
uma consulta de saúde. O Lucas perguntou:

— O que é uma consulta de saúde?

A mãe explicou que é uma ida ao médico apenas para confirmar se 
estão saudáveis e a crescer bem.

Os pequenos gémeos não têm medo de ir à consulta, até porque a Dra. 
Catarina é muito simpática. Ela conversa com eles e explica-lhes sempre 
tudo muito bem: o que vai acontecer e se vai doer ou não. 

Hoje é dia 
de consulta!
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GÉMEOS
São dois ou mais irmãos que 

nascem de uma mesma gravidez. 
Podem ser parecidos

ou até bastante diferentes.

CONSULTA 
DE SAÚDE 

é uma consulta periódica feita pelo 
pediatra ou pelo médico de Medicina 
Geral e Familiar (médico de família)
no Centro de Saúde para controlar

o crescimento e o desenvolvimento 
dos bebés e das crianças e dar 

alguns conselhos 
aos pais. 
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Na sala de espera já estavam duas meninas com os pais a aguardar 
pela sua vez de entrar para a consulta. O Lucas e a Francisca não se 
importam de esperar pois há muitos brinquedos e até um escorrega 
(nenhum dos seus amigos tem um escorrega na sala de espera quando 
vão ao médico!). Podem brincar à vontade, mas sabem que não 
devem fazer muito barulho pois há outros meninos que estão a 
aguardar (alguns estão doentes e não se estão a sentir muito bem).

Os gémeos adoram os brinquedos porque são diferentes dos 
que têm em casa. A Dra. Catarina até os deixa trocar os brinquedos          
da sala de espera por um brinquedo seu: se o Lucas gostar muito de 
um carrinho pode trazer um de casa e levar o do consultório. Na 
consulta seguinte pode voltar a trocar de brinquedo; assim, o Lucas 
tem sempre vontade de voltar.

Na sala 
de espera

12

M_Hospital alterado.indd   12 06/08/2018   23:47




