


Olá, eu sou o Matias, e hoje vou levar-te a visitar 
o hospital, onde trabalham muitos médicos e 
enfermeiros. Há um médico especial para tratar cada 
parte do nosso corpo. Há médicos especialistas em 
ossos, em sangue, em olhos, em ouvidos e muito mais. 
O médico dos ouvidos também sabe tudo sobre a 
garganta e o nariz. Vamos lá começar esta aventura!

Outra palavra para médico 
é clínico. Uma pessoa doente 
chama-se paciente. E o carro 
que te leva ao hospital em 
caso de emergência chama-se 
ambulância.

Matias

Uma visita ao hospital

Quando vais ao hospital ou a uma 
clínica, tens sempre de esperar um 
pouco antes de seres chamado pelo 
médico. Ao local onde aguardas que 
te chamem, damos o nome de sala de 
espera. Na sala de espera da pediatria 
é normal haver desenhos nas paredes, 
alguns brinquedos e livros.

Procura-me em  
todas as páginas.



O sangue que 
nos tiram com 
uma seringa é 
examinado num 
laboratório próprio 
para análises 
clínicas.

Um hospital costuma  
ter uma pequena loja  
onde podes comprar revistas,  
jornais ou pequenas lembranças, 
e uma cafetaria ou uma cantina.



Há muitos médicos especializados  
em muitas áreas diferentes. Mas só  
os cirurgiões é que podem operar. 
Eles têm aulas especiais onde 
aprendem a fazer uma operação.  
E é uma grande responsabilidade!

Quando pensas em hospitais, 
provavelmente também pensas 
em ambulâncias. Mas ficas  
a saber que as ambulâncias só 
circulam em caso de emergência. 
E é aí que ouves o som da marcha 
de emergência: tinoni, tinoni.

A máquina de raios X, que é usada, 
por exemplo, para ver se um braço 
está partido, foi inventada por Wilhelm 
Röntgen. Os raios especiais atravessam 
a tua pele, mas não os teus ossos.  
É por isso que se vê os ossos tão bem, 
como se fosse uma fotografia.



Descobriste a balança? Também consegues encontrar os outros elementos?

Uma visita  
ao pediatra

Nós, as crianças, temos muita sorte porque somos sempre seguidas por um médico 
especializado no tratamento de crianças. Esse médico chama-se pediatra. As idas ao 
pediatra não acontecem apenas quando estamos doentes! Até sermos crescidos, é 
normal irmos a várias consultas de rotina para garantir que crescemos saudáveis e cheios 
de energia.

O pediatra tem uma balança especial com uma cadeira para nos pesar. Se formos 
demasiado grandes para essa balança, podemos ser pesados na balança dos crescidos. 
Os bebés são pesados numa balança para bebés. 

Por vezes, o pediatra precisa de medir a nossa tensão arterial. Ele põe uma braçadeira 
à volta do nosso braço e bombeia até ficar um pouquinho apertado. Talvez o pediatra até 
te deixe apertar a bomba! 

O pediatra também costuma analisar o coração e os pulmões. E talvez outros órgãos 
localizados no tronco. Podes levantar a camisola enquanto ele vai buscar o estetoscópio. 
O estetoscópio é um dos instrumentos mais caraterísticos dos médicos, não é? 
Provavelmente, vais sentir um pouco de frio quando o pediatra encostar a parte metálica 
do estetoscópio à tua pele. Mas faz como eu: mantém-te quietinho e segue as indicações 
que o médico te der! Respira fundo... e expira. Respira fundo outra vez... e expira. Muito bem! 

Por fim, há uma escala de estatura na parede do consultório do pediatra. Serve para 
medir a tua altura. Eu meço quase um metro e meio.

E tu? Será que sabes quanto medes? 




