
A primeira consulta! 
 
A chegada pela primeira vez de uma criança ao consultório é sempre um momento 
emocionante. Pelo menos para mim. É um desafio. É um privilégio e ao mesmo tempo 
um novo teste à nossa competência. Nunca ninguém sabe tudo. 
Nunca ninguém é infalível. Mas, se houver por parte do Médico paciência, procura do 
saber, sabedoria e humildade, o risco de errar é muito pequeno. É preciso proceder 
com rigor e não esquecer que todas as consultas são primeiras consultas. As crianças 
mudam todos os dias. 
 
Mas, sendo todas primeiras consultas, há uma especial. A primeira de todas. É aqui 
que se ganha ou se perde algo de muito importante. A confiança dos Pais. Se o Médico 
não atinge esse objectivo, que depois se vai fortalecer nas consultas que se seguem, 
correrá riscos e, pior que isso, fará correr riscos à criança. Neste primeiro encontro a 
regra é não haver limites de tempo e ter presente que as crianças são todas diferentes. 
Os pais também. Hoje o médico ainda é visto como alguém que tem um poder 
especial. 
Desiludam-se os que pensam assim. O “poder” médico é o que lhe advém do seu 
profissionalismo e do respeito por quem lhe vem pedir conselhos. Penso que é inútil 
encher as paredes de diplomas e livros muito bem encadernados e intimidar, 
sentando-se num cadeirão que o coloca em posição superior, quem o procura. 
Dominando. Num consultório só há lugar para a boa prática da medicina, para o 
respeito pela dignidade e pelo receio e inexperiência, e até de alguma ingenuidade dos 
pais. 
 
O primeiro filho cada vez nasce mais tarde. Os casais estão cada vez mais sós. Em 
Portugal, mais de metade não tem filhos. Cerca de um quarto só tem um. Este “um” 
vai ser “único”. Vai ser “vítima” de muitas ansiedades e tantas vezes superprotegido. 
Vai ter pouco espaço para aprender à sua custa. 
 
Os pais chegam à consulta com alguma ansiedade. Vão “entregar” a saúde dos seus 
filhos a um desconhecido. Trazem na enorme saca cheia de fraldas cremes e tantas 
outras coisas que mais parecem ir partir para uma longa viagem. 
Trazem também uma enorme lista de perguntas. Entre vinte e trinta. Começa aí o 
primeiro teste ao médico. A experiência mostra-se que o melhor é ignorar a lista e 
começar a responder a todas as perguntas antes de serem colocadas. 
Este exercício é muito fácil porque as perguntas são todas quase sempre previsíveis. Se 
assim se proceder, é interessante verificar como a cara dos pais se vai relaxando. A 
ansiedade vai desaparecendo. Olham um para o outro talvez perguntando-se: mas 
como é que ele sabe? É um passo importante para o início do processo que os levará a 
ter confiança em nós. Saber ouvir, saber falar é seguramente o princípio de um bom 
entendimento. Quem ganhará com isso é a criança. E esse é seguramente o nosso 
grande objectivo. 
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