


Esta publicação inclui o texto adaptado do folheto “Rees Bear has an Anaesthetic 2014” editado pelo Royal College of Anaesthetists (RCoA) e pela 
Association of Paediatric Anaesthetists da Grã-Bretanha e Irlanda  (APAGBI), mas não foi revisto como um todo pelo RCoA e pela APAGBI.

Ilustrações de Amanda Lillywhite.



O regresso a casa
No hospital foram todos muito simpáticos, mas estou feliz por
voltar para casa!
Estou ansioso por contar esta minha aventura
a todos os meus amigos…

Queres pintar este desenho ?
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Olá, eu sou o Ursinho Rees !!
Na semana passada estive no hospital. Fui anestesiado e operado. 
Sabes o que é uma anestesia? 
É quando nos dão medicamentos para não sentirmos, ouvirmos ou
vermos nada durante um exame ou operação.
É como um bom sono na nossa cama!
Dão-nos toda a medicação que
for precisa e, no fim, param de
dar e nós acordamos.

Queres que te
conte como foi
a minha 
aventura?
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Primeiro fiz a minha mala
É bom levarmos algumas coisas connosco para o hospital.
Eu levei pijamas, escova de dentes, um livro
e o meu brinquedo preferido.

Não se pode comer!
Quando se é anestesiado, 
não se pode ter comida 
ou leite na barriga. 
Tive de ficar 
algumas horas 
sem comer. 
Mas bebi um 
bocadinho 
de água, por isso 
não custou tanto!
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O recobro
Quando a operação acabou, pararam de 
me dar medicação e eu acordei. Fui para 
uma sala chamada recobro, que é o 
sítio para onde se vai depois de uma 
anestesia. A minha mãe veio logo ter 
comigo.
No recobro havia vários enfermeiros a 
tomar conta de mim e deram-me um
medicamento para eu não ter dores. 
Quando tive fome comi um lanchinho e senti-me
mesmo bem!
Tive de ficar
uma noite no
hospital, mas a
minha mãe
ficou comigo o
tempo todo. 

Não custou nada!



O hospital
Quando cheguei ao hospital fui com a 
minha mãe à secretaria e ela fez a 
minha inscrição. 
Depois conheci uma enfermeira. 
Ela era muito simpática. 
Pesou-me e deu-me uma pulseira 
com o meu nome
para toda a gente

saber que eu era o 

Ursinho
Rees.
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Durante a operação

Dormi mesmo bem! Não me lembro de 
nada. Os médicos e enfermeiros ficaram 
comigo o tempo todo.
Eu sabia que a minha mãe estava ali

perto à minha espera.
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Existem diferentes tipos de anestesia
Depois conheci a anestesista, que me
explicou que era ela a médica que ia
tomar conta de mim quando eu
estivesse a dormir. Disse-me que a 
anestesia podia ser dada por um
tubinho de plástico na minha mão ou
por uma máscara. Estivemos a 
conversar sobre qual seria a melhor
forma para mim!

Queres saber o que ela me explicou?
Podem-nos colar um penso com um creme na mão para não doer nada 
a pôr o tubinho. Depois dão-nos a anestesia por ele e ficamos logo a 
dormir! Se escolherem a máscara, ela tem um cheiro parecido
com os marcadores
que usamos
para pintar.
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À espera da operação
Enquanto esperava estive a ver 
desenhos animados e conheci outro 
menino que também ia ser operado. 
Ele estava com algum medo. 
Eu expliquei-lhe que não ia sentir 
nada e que depois ia ter uma história 
para contar aos amigos na escola e 
ele ficou logo mais animado!

A sala de operações
Depois fui para a sala de operações.
A minha mãe, o enfermeiro e a
anestesista vieram comigo. 
A sala tinha uns ecrãs coloridos,
chamados monitores, que servem
para tomar conta de nós o tempo

todo.


