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Há muitos marcos na jornada nas nossas vidas quando nos preparamos para viver por conta própria e 
cuidar da nossa saúde. Um marco notável é a transição para um médico que cuida de crianças (pediatra) 
para um médico que cuida de adultos. A transição normalmente leva vários anos, onde você 
gradualmente assume mais responsabilidade por sua própria saúde.  
 
Quando você estava crescendo, seus pais tomavam muitas das decisões sobre sua saúde e cuidados com 
a saúde. Quando você se muda para o cuidado de adultos, você toma as decisões sobre a sua saúde, que 
podem incluir o apoio da sua família. Durante esse período, você pode discutir suas preocupações com a 
saúde em particular com o seu médico. Você também se prepara para as suas consultas fazendo 
perguntas, marcando as suas próprias consultas, aprendendo mais sobre o seguro de saúde e como 
pagar por cuidados com a saúde e renovar as receitas dos seus medicamentos. Aos 18 anos, legalmente, 
você é indivíduo adulto e o seu médico somente poderá compartilhar suas informações médicas com 
você, a menos que você dê permissão para compartilhá-las com outra pessoa. 
 
É importante perguntar ao seu pediatra quando é a hora certa de mudar para um médico que cuida de 
adultos. Alguns consultórios pediátricos atendem pacientes até 18 anos; outros fazem este atendimento 
até os 21 anos. Se você estiver consultando um médico de medicina familiar, talvez não seja necessário 
fazer a transição para um novo médico, mas estes cuidados serão focados no individuo adulto. 
 
Migrar para um novo médico pode ser uma grande mudança porque você conhece o seu pediatra há 
muito tempo e se sente confortável com ele. Mudar para um novo lugar pode ser assustador, mas 
também emocionante!  
 
Para facilitar essa transição e dar a você a chance de conhecer seu novo médico, pergunte ao seu 
pediatra se ele estaria disposto a fazer uma consulta conjunta de telessaúde com você e o seu novo 
médico adulto antes da sua primeira consulta. Pode ser uma chamada telefônica ou de vídeo entre você, 
o seu médico atual e o seu novo médico. Você pode fazer perguntas e compartilhar informações sobre a 
sua saúde que você gostaria que seu novo médico soubesse. Você pode garantir que seu novo médico 
esteja familiarizado com você e com o seu histórico de saúde, incluindo qualquer doença de longo 
prazo.  
 
Antes de organizar esta consulta conjunta, Got Transition, um centro nacional para a transição de 
cuidados com a saúde, criou uma lista de perguntas sugeridas que você e sua família podem fazer para 
os seus médicos:  
 
Para o seu pediatra: 

• Com que idade eu preciso migrar para um novo médico que cuida de adultos? 
• Você tem alguma sugestão de médicos para adultos com o qual eu possa agendar uma 

consulta? 
• Você pode me ajudar a preparar um resumo médico que eu possa compartilhar com o novo 

médico? 
• Quais são algumas diferenças entre atendimento pediátrico e adulto?  

 
Para o seu médico que cuida de adultos: 

https://www.gottransition.org/resource/?telehealth-toolkit-joint-visit-pediatric-adult-clinicians
https://www.gottransition.org/


• Você aceita o meu seguro de saúde? 
• Onde está localizado o seu consultório e você tem horários sem agendamento? 
• Quais serviços você oferece além da atenção primária (como exames laboratoriais, saúde 

sexual, saúde mental)? 
 

Conversar com os seus médicos atuais e futuros pode ajudar a aliviar quaisquer preocupações que você 
tenha sobre essa transição. Boa sorte na sua jornada de transição!  
 
Mais informações 
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