INFORMAÇÃO PARA OS PAIS
ANESTESIA

...a respeito da
operação

O seu filho vai ser operado em breve no nosso hospital pediátrico. Com certeza que já se debruçou sobre os temas do
processo da anestesia (narcose) e da operação e sobre como
deverá preparar e apoiar o seu filho.
Este folheto informativo pretende apresentar-lhe possíveis
procedimentos a ter antes, durante e depois da operação.
Desejamos aos pais e às crianças uma boa estadia no hospital pediátrico KINDERSPITAL.

Antes da entrada
no hospital
Será informado, através de carta,
sobre a data de entrada no hospital,
a data da operação e sobre eventuais
documentos que o hospital pediátrico ainda necessite, relativos ao
seu processo (por ex. declaração da
companhia de seguros).		

As designações pessoais e profissionais são
válidas para ambos os sexos.

Antes da operação
Antes da operação, têm lugar reuniões com o médico responsável de
serviço, o técnico de enfermagem e o
anestesista. O médico anestesista é o
responsável pela narcose.
Uma equipa composta por vários
técnicos especializados colabora em
prol do bem-estar do seu filho. É,
portanto, possível que as mesmas
perguntas lhe sejam colocadas por
diferentes pessoas. Deve considerar
esta situação como um factor de
segurança.			
A reunião com o anestesista, a chamada consulta de pré-medicação,
em caso de internamento de vários
dias no Hospital Pediátrico, é previamente agendada para ter lugar no

dia anterior ou no dia da operação.
No caso de intervenções em ambulatório esta reunião tem lugar dias até
semanas antes da hora da consulta
da anestesia.			
O anestesista informa-o sobre o
estado de saúde atual e história
clínica do seu filho. Ele esclarece os
pais e as crianças sobre o processo
e a técnica de narcose planeada.
Para além disso, informa-os sobre
possíveis riscos e efeitos secundários
da narcose e sobre a terapêutica de
alívio utilizada no pós-operatório. O
anestesista indicar-lhe-á até quantas
horas antes da operação a criança
pode beber ou comer e se será administrado um sedativo antes da anes-

tesia. Os pais são informados sobre
os cuidados a administrar à criança
no pós-operatório e quanto e onde a
poderão voltar a ver.		
A criança deverá tomar banho/duche antes de dar entrada no hospital
pediátrico. São permitidos objectos
pessoais como bonecos de peluche,
alimentos especiais ou medicamentos próprios. Para mais informações
incl. sobre a Lista de Bens permitidos
consultar Informação para os pais «O
internamento no Hospital Pediátrico».				
Para garantir que a criança recebe
toda a atenção no dia da operação,
recomendamos aos pais que não tragam com eles irmãos ou visitas.

No dia da operação
Dependendo das prescrições e
mediante acordo, o seu fiho receberá, algum tempo antes da operação, um sedativo na forma de uma
tablete, em supositório ou xarope.

Acesso à sala de operações
Mediante acordo com os anestesistas, é permitido o acesso e permanência, por parte de um dos pais,
na antecâmara do bloco operatório
até que a criança adormeça.

Início da narcose
O seu filho adormece na sala de
preparação da narcose. Isto acontece
por via da inalação de gás anestésico

ou de uma máscara ou é injetado um
soporífico. Com frequência, a transfusão de líquidos ou analgésicos só
é feita no sono. Imediatamente após
esta etapa o técnico de saúde irá
acompanhá-lo à enfermaria
A carga psicológica que representa
para os pais assistir à administração
da anestesia e separarem-se dos
filhos não pode ser subestimada. Por
isso, deve ponderar com antecedência se deseja acompanhar o seu filho
ao bloco operatório ou se prefere
despedir-se dele antes. Converse
sobre o assunto com o técnico de
enfermagem ou com os anestesistas.

Começa agora para os pais o processo de espera, que pode
ser vivido de formas diferentes. O hospital pediátrico
Kinderspital disponibiliza folhetos informativos sobre a
melhor forma de ultrapassar os tempos de espera.
Se tiver dúvidas ou mais perguntas, contacte o técnico de
enfermagem.

Após a operação
Durante a fase de recobro, você e o
seu filho serão supervisionados na
sala de recobro por um técnico de
enfermagem. Neste período, é feito o
controlo da circulação sanguínea, da
respiração e da recuperação da
consciência. Ocasionalmente, ocorre

agitação, calor possíveis dores ou
náuseas. A sua presença tem um
efeito tranquilizante sobre o seu filho.
De igual forma, pessoas conhecidas e
objectos familiares irão transmitirlhe segurança e protecção.

De novo acordado
Após a fase de recobro e da monitorização rigorosa o seu filho é levado
novamente para a enfermaria. O
técnico de enfermagem é a vossa
pessoa de contato que irá informá-los sobre os restantes procedimentos.

O processo descrito pode divergir
consoante o caso individual. Se for
este o caso do seu filho, realizaremos
todos os esforços para informá-lo
atempadamente.
O nosso hospital é obrigado a dar
resposta imediata às situações de
emergência. Por esse motivo, podem
ocorrer atrasos e adiamentos de
operações planeadas. Agradecemos
antecipadamente a vossa compreensão.
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