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Para meninas



Hoje eu vou a uma consulta com 
urologista no Boston Children's Hospital. 



Primeiro, nós 
vamos seguir as 
sinalizações em 
laranja até o 
prédio Hunnewell. 

Depois, vamos 
pegar o elevador 
até o 3º andar. 



Vamos caminhar até a recepção e esperar 
enquanto o papai ou a mamãe informa que 
chegamos. 



Vou sentar em 
uma cadeira e 
esperar até que 
meu nome seja 
chamado.



Devo esperar pouco 
tempo. Ou talvez 
tenha que esperar 
bastante tempo.

Enquanto eu 
espero, posso 
brincar em silêncio 
com um brinquedo.



Quando chegar 
minha vez, uma 
assistente clínica
dirá meu nome. 
O papai ou a 
mamãe e eu 
caminharemos 
até uma outra 
sala.



Eu subirei em 
uma balança 
para ver o 
meu peso.



Depois, eles vão 
medir minha altura. 
Ficarei em pé, com 
as costas voltadas 
para a parede e 
olhando para a 
frente. Uma régua 
vai tocar levemente 
a parte de cima da 
minha cabeça.



Minha pressão 
sanguínea vai ser 
verificada. A 
assistente clínica
colocará uma faixa 
ao redor do meu 
braço.

A faixa vai apertar 
um pouco, mas 
tudo bem! 



A assistente clínica
vai pedir que eu 
faça xixi em um 
pote. Isso pode ser 
estranho, mas tudo 
bem! Eu posso 
levar o pote ao 
banheiro para fazer 
xixi dentro dele. 



Durante minha consulta, muitas coisas vão 
acontecer. Eu vou encontrar muitas pessoas 
diferentes. Primeiro, vou me encontrar com 
uma médica em uma sala. A mamãe e o 
papai também vão para lá comigo. 



A médica vai conversar comigo 
e com o papai e a mamãe. Ela 
fará um monte de perguntas. 
O papai e a mamãe também 
podem fazer perguntas.



A médica vai me 
examinar para 
saber mais sobre 
como eu estou 
me sentindo.



A médica pode me 
pedir para andar de 
joelhos e na ponta 
dos pés. Ela pode 
pedir para segurar 
meus braços no ar 
para ver se estou 
bastante forte.



Eu vou me deitar. 
A médica vai 
pressionar minha 
barriga com as 
mãos dela. Tenho 
que me lembrar 
de ficar com o 
corpo parado. 



A médica vai usar uma 
luz especial para olhar e 
tocar na área de onde o 
xixi sai. Ela também vai 
olhar meu bumbum. 
Tudo isso é para saber 
como o meu corpo está 
funcionando. O papai 
ou a mamãe vai ficar 
comigo o tempo todo! 



A médica vai conversar com o papai ou 
a mamãe sobre como eu posso manter 
o meu corpo saudável. 



Eu também vou me encontrar com uma enfermeira ou uma 
assistente social. Não sei quem eu vou ver primeiro, mas eu 
posso perguntar para o papai ou a mamãe ou então para a 
médica: “O que vai acontecer agora?”, se eu quiser saber. 



Quando a consulta 
com urologista 
terminar, eu vou 
para casa. 

Todo mundo vai ficar 
bastante orgulhoso 
de mim por eu ter 
feito tudo certinho!
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