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Recobro
• Após o exame a criança irá para uma sala de recuperação para as crianças que estão a acordar
da anestesia.

G u ia

• Faremos todos os esforços para que possa estar com a criança o mais rápido possível após o
exame.
• Fique junto da criança em todos os momentos possíveis, dando carinho, contando histórias e
apoiando-a calmamente, de modo a proporcionar-lhe segurança e bem-estar.
• Se a criança estiver a dormir, por favor, espere que acorde.
• Fale em voz baixa e calma. Deixe que a criança perceba e sinta que tudo correu bem e está
protegida.
• Respeite a privacidade de outros doentes.

PARA QUEM ACOMPANHA
A CRIANCA A UM

EXAME

SOB

• Não dar alimentos líquidos ou sólidos à criança operada, sem perguntar ao enfermeiro.
• Os telemóveis só podem ser usados no momento da alta.

Siga as orientações médicas e de enfermagem
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ANESTESIA
IDA PARA CASA

• Antes de ir para casa vai receber informações escritas sobre como cuidar da criança. Vamos
explicar-lhe que cuidados especiais devem ter, bem como a atividade adequada, consultas, o que
poderá acontecer após a alta hospitalar, e para onde ligar se necessário.
• Esteja sempre atento às informações recebidas e se não entendeu alguma orientação, mesmo
que possa parecer sem importância, pergunte!
Acompanhe atentamente a evolução do estado de saúde da criança
Se necessário contacte-nos.

CONTACTOS
SERVIÇO DE IMAGIOLOGIA: Tel. 229 391 815
EXAMES ESPECIAIS: Tel. 229 391 733
E-MAIL: secretariado.ambulatorio@ulsm.min-saude.pt
Guia

A realização de um exame é uma nova experiência de vida para a criança e
acompanhante. Desejamos que a criança se sinta bem. As informações contidas neste
folheto vão ajudá-lo a si e à criança a prepararem-se para o exame.
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ANTES DA REALIZACAO DO EXAME

Prepare a criança para o exame explicando atempadamente o que lhe vai acontecer.

Em casa

• Crianças (1 a 3 anos): As crianças não entendem o conceito de tempo, por isso é preferível
falar sobre o exame um ou dois dias antes.

• É necessário cumprir com um jejum de 6 horas. É natural que a criança sinta
fome. Tente ocupá-la, distraindo-a com algo que gosta.

• Idade pré-escolar (4 a 5 anos): fale com a criança três a quatro dias antes do exame. Ela
ficará provavelmente muito curiosa e quererá saber o que a espera.

• A criança em regime de aleitamento materno, pode mamar até 4 horas antes
da cirurgia.

• Crianças em idade escolar (6 a 12 anos): comece a prepará-la uma a duas semanas antes.

• Se necessário pode dar-lhe pequenas quantidades de água ou chá até 2 horas
antes da hora planeada para o exame.

• Os adolescentes devem ser envolvidos sobre os procedimentos de modo a esclarecer-lhes
algumas dúvidas.
Converse com a criança
Procure explicar-lhe com clareza e numa linguagem adequada á sua idade, o que vai
acontecer, mesmo que ache que ela não compreende.
Tranquilize a criança
É importante que o acompanhante mantenha a calma, despertando a curiosidade da criança
para a experiencia hospitalar estimulando-a a efetuar perguntas e esclarecer dúvidas.
Seja honesto
Diga sempre a verdade para não quebrar a confiança que a criança tem no acompanhante e
na equipe de saúde.
Atividades educativas
Leia livros à criança, brinque ao “faz de conta”, entre outras atividades.
Escolha livros de histórias que retratem situações semelhantes à que a criança vai vivenciar. A
criança vai identificar-se com uma personagem que passa por momentos menos agradáveis,
sendo capaz de os ultrapassar e superar com coragem.
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• Evite comer ou beber em frente à criança.
Admissão
• Quando chegar ao secretariado (Imagiologia - Piso 1, Exames Especiais - Piso 0) faça a admissão da criança. Aguarde na sala de espera, até que a criança seja chamada para ser preparado para o exame.
• Ajude a formar um vínculo com a equipe que cuidará dela no hospital para que os procedimentos ocorram de forma mais tranquila.
• Um médico e um enfermeiro irão falar consigo e com a criança antes do exame. Terá de
informar sobre o estado geral de saúde da criança, bem como a existência de alergias ou de
medicamentos que a criança esteja a tomar.
Durante o exame
A criança vai ser anestesiada para a realização do exame, porque queremos que ela se sinta
relaxada, sem medo ou ansiedade, e acima de tudo que não se mexa durante a realização do
exame.
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Prepare com a criança o que deverá trazer para o Hospital
É preciso trazer: pijamas (3), chinelos, fraldas (2), roupa confortável e fácil de vestir;
óculos, aparelhos ortopédicos, de audição, entre outros, caso a criança os utilize.
• Para facilitar a adaptação é importante a criança ter alguns elementos de referência
familiar, como por exemplo: o seu brinquedo preferido, chupeta e biberon (caso utilize).

Evite trazer: Brinquedos perigosos, barulhentos ou tão pequenos que possam ser engolidos; equipamento elétrico (rádio, secador de cabelo ou outros); roupa de cama, de banho
ou cobertores, uma vez que estes são fornecidos pelo hospital. Objetos de valor não
devem acompanhar a criança.
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• Tente distraí-la com jogos, brinquedos, música, colo, carinho, mas é possível
que essa estratégia não seja totalmente eficaz.

Confirme a hora de marcação do exame

Para as crianças que pernoitam: Traga também a escova e pasta de dentes e demais
objetos de higiene pessoal; medicamentos que a criança esteja a tomar (assim como
horários de administração das doses) e documentos.
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O DIA DO EXAME
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