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A visita de Sophia ao médico 
Em uma manhã ensolarada, uma garotinha chamada 
Sophia acordou com febre. Ela se sentia quente e 
cansada, e sua garganta estava dolorida.

Os pais de Sophia ficaram preocupados com ela, então 
decidiram levá-la ao consultório médico. Sophia não 
gostou muito da ideia, pois nunca tinha ido ao médico 
antes e estava com um pouco de medo.


Para ajudar Sophia a se sentir melhor ao ir ao médico, 
seus pais decidiram brincar de "médico" com seus 
bichinhos de pelúcia. Os pais de Sophia juntaram todos 
os seus bichinhos de pelúcia e os colocaram no sofá da 
sala.

Primeiro, eles fingiram medir a temperatura dos bichos 
de pelúcia usando um termômetro de brinquedo. "Ah, 
não, Fofo, o Urso, está com febre!" A mãe de Sophia 
exclamou.

Em seguida, eles ouviram os corações dos bichos de 
pelúcia usando um estetoscópio de brinquedo. "Hmmm, 
acho que o coração do Piu-Piu está batendo muito bem", 
disse o pai de Sophia.


Finalmente, eles fingiram dar algum "remédio" aos 
bichinhos de pelúcia usando copos e colheres de 
brinquedo. "Pronto, Sr. Coelhinho, isso vai fazer você se 
sentir melhor", disse a mãe de Sophia enquanto 



alimentava o coelhinho de pelúcia com uma colher falsa 
de remédio.

Sophia achou o jogo muito engraçado e gostou de fingir 
ser a médica ao lado dos pais. Isso a ajudou a se sentir 
mais confortável em ir ao consultório do médico de 
verdade e a fez se sentir um pouco mais corajosa.

Quando chegaram ao 
consultório médico, Sophia 
estava um pouco nervosa, 
mas também ansiosa para 
ver o que o médico faria. 
Quando o médico começou 
a ouvir o coração de 
Sophia, ela começou a 
sentir um pouco de medo. 
Ela não estava acostumada 
a ter alguém ouvindo seu 
coração daquele jeito e 
começou a chorar.


Os pais de Sophia perceberam que ela estava chateada 
e rapidamente deram a ela seu bichinho de pelúcia 
favorito para ela segurar. Sophia lembrou que havia 
brincado de "médica" com seu bichinho de pelúcia mais 
cedo naquele dia e percebeu que o médico estava 
apenas tentando ajudá-la a se sentir melhor. O médico 
continuou a ouvir seu coração, verificou sua garganta e 
mediu sua temperatura.


Então, ela deu a Sophia um pequeno livreto com algumas 
ilustrações úteis sobre como cuidar de si mesma 



enquanto estava doente. O médico também deu a Sophia 
um pequeno copo de remédio para ajudá-la a se sentir 
melhor. Sophia não gostou do gosto do remédio, mas 
sabia que iria ajudá-la a melhorar, então bebeu tudo.

Após a visita ao médico, Sophia sentiu-se muito melhor. 
Ela estava feliz por ter sido corajosa e por ter 
aprendido mais sobre como cuidar de si mesma quando 
estava doente. Ela mal podia esperar para voltar a jogar 
e se sentir como antes.



