Kantonsspital Baden AG
CH-5404 Baden

Information
Comportamento antes e depois de uma operação no
KSB para crianças

Anästhesie-Sprechstunde
Telefon +41 (0)56 486 31 46
ipas.chirurgie@ksb.ch
www.ksb.ch

Estimados pais e filhos,
Você pode contribuir, com a sua cooperação, para impedir desagradáveis efeitos secundários ou complicações que
podem ser possíveis depois de qualquer processo de anestesia. Ajude-nos a evitar incidentes, cumprindo as regras de
segurança indicadas a seguir:
Jejum
Períodos curtos de jejum aumentam o bem-estar do seu filho antes e depois da operação.
Se não for combinado nada em contrário aplicam-se as seguintes regras relativamente ao jejum:
•

Entrada no dia da operação:
Bebés (até 1 ano de idade)



Acorde o seu filho/sua filha de noite e dê-lhe o biberão 4 horas antes da entrada, ou de mamar 3 horas
antes da entrada.
Se o seu filho/sua filha já está acostumado/a a tomar chá/água deixe-o beber uma hora antes da
entrada um líquido claro como chá com açúcar ou água (não dar leite ou nata ou polpa de fruta) .

Crianças (> 1 ano de idade)



•

Acorde o seu filho/a sua filha 1 hora antes da entrada e dê-lhe a beber chá açucarado ou água (não
dar leite ou nata ou polpa de fruta).
Permitem-se 200 ml de leite/biberão 4 horas antes da entrada no hospitalt.
É permitida a ingestão de alimentos sólidos até 6 horas antes da entrada.

Entrada um dia antes da operação:
 O seu filho/A sua filha não têm de dar entrada em jejum, caso não haja nada combinado em contrário.

Medicamentos próprios
No dia da entrada, traga todos os medicamentos que o seu filho/a sua filha está a tomar.
Dê ao seu filho/à sua filha os medicamentos que tem de tomar de manhã da seguinte maneira:
Vacinações
As vacinações podem ter efeitos secundários e prejudicar o estado geral do seu filho/da sua filha. Por isso, é
recomendável deixar um período temporal de segurança entre a vacinação e a operação ou a anestesia:
• 3 semanas após a vacina contra papeira, sarampo, rubéola, catapora (varicela), febre amarela
• 1 semana após a vacina contra a difteria, tétano, tosse convulsa (pertosse), paralisia infantil (poliomielite),
Haemophilus influenzae tipo B, hepatite A/B, papiloma humano, gripe (influenza), pneumococos,
meningococos, meningoencefalite do princípio do verão, raiva, COVID.
Se a data da operação não for marcada dentro deste período de segurança após ter sido feita a vacinação,
pedimos que compareça aqui para ajustarmos a data da operação. No entanto, a vacinação deveria ser efetuada
segundo o plano. Depois de uma operação/anestesia, recomendamos um período de segurança de uma semana
até à próxima vacinação.
Jóias, objetos de valor e óculos
• Deixe em casa as jóias que pode retirar e outros objetos de valor.
• A eletrónica de entretenimento faz com que o quotidiano do hospital pareça mais curto, mas pode perder-se.
Decida prudentemente. Se tratando-se de crianças maiores estiver planeada somente uma anestesia local,
pode ser levado para a sala de operações um leitor de música (MP3, Smartphone em modo de voo). Em caso
de perda ou danificação, não assumimos a responsabilidade.
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• Os piercings podem provocar queimaduras. Sempre que o possa retirar, deixe-o em casa. Caso contrário,
terá de chamar a atenção da médica ou do médico para isso.
• Preste atenção para que a criança não venha maquilhada para a sala de operações.
• Óculos e lentes de contacto não devem ser levados para a sala de operações. Exceção: em caso de forte
falta de vista, as crianças maiores podem trazer os óculos para a OP. Em caso de perda ou danificação, não
assumimos a responsabilidade.
Presença dos pais na sala de operações
No KSB existe a possibilidade de um dos pais acompanhar o filho/a filha na sala de operações. A presença de
um dos pais tem um efeito acalmante para muitas crianças. Logo que o seu filho/a sua filha adormeça, saia
ajudado por um/uma voluntário/voluntária acompanhante a secção de operações, para que a equipa de cirurgia
possa trabalhar sem perturbações. Encontrará mais informações sobre acompanhamento pelos pais no folheto
especial “Presença dos pais na sala de operações”. Casos urgentes e crianças com menos de um ano não
podem ser acompanhadas.
No dia da entrada
• De acordo com a idade, traga brinquedos, animais de pelúcia, vestidos, leite em pó e chupeta.
• Se a criança está em jejum e o estado de saúde da criança é verificado pelos profissionais de saúde, sendo
efetuadas todas as medições ainda não efetuadas (tensão arterial, peso, etc.).
• Regra geral, é dado ao seu filho/à sua filha um xarope calmante antes da operação.
Depois da operação
• Depois da operação, o seu filho/a sua filha fica ainda algum tempo na sala de recobro para controlo apertado.
• Durante este tempo, um dos pais pode ficar a fazer companhia à criança na sala de recobro, até que ela seja
levada para a clínica de pediatria.
• A primeira mobilização de seu filho/sua filha receberá o apoio de pessoal especializado em cuidados do
paciente. Espera a instruções correspondentes e o acompanhamento.
Regras de comportamento após intervenções no ambulatório
• Dependendo da intervenção é possível que a criança possa ir logo para casa nesse mesmo dia.
• Tenha em conta que a saída se pode atrasar até tarde.
• Para a saída, têm de estar cumpridos os seguintes pontos: estado completamente alerta de acordo com a
idade, se possa mover sem problemas, se alimente normalmente sem náuseas, não ter dores fortes.
• Depois da saída, preste atenção pois que a criança não pode fazer desporto ou grandes esforços físicos nas
primeiras 24 horas após a operação.
• Problemas em casa: se ocorrerem problemas em casa como dores intensas, náusea, mal-estar ou se notar
um sangramento, telefone para o n° 056 486 21 21 (central do KSB – Hospital Cantonal de Baden) e peça
para que liguem para o médico chefe de serviço.
Se o seu filho/a sua filha estiver doente antes da operação, é favor contactar o médico anestesista através do
número 056 486 31 44. Se a operação for adiada dirija-se ao secretariado da clínica quando o seu filho voltar a
ter saúde.
Autorização e confirmação
A signatária/O signatário confirma ter lido e compreendido as diretivas acima mencionadas.
O Kantonsspital Baden AG (Hospital cantonal de Baden) não se responsabiliza pelas consequências provocadas
pelo não cumprimento destas diretivas.
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