
• A criança e o responsável devem permanecer com a 
pulseira de identificação. Verifique se as informa-
ções estão corretas. 

• Certifique-se de que as equipes médica, enferma-
gem, nutrição, fisioterapia e outros confirmaram a 
identificação da criança (nome completo e data de 
nascimento) antes de qualquer procedimento, como 
medicar, entregar alimentação, fazer exercício respi-
ratório e outros..

• Não dê nenhum medicamento à sua criança (incluin-
do fitoterápicos) além daqueles prescritos pelo mé-
dico.

• Não ofereça alimentos trazidos de fora para sua 
criança, exceto se autorizados pelo Serviço de Nu-
trição ou pelo seu médico.

• Alguns procedimentos necessitam de sua autoriza-
ção, por meio de um Termo de Consentimento. Per-
gunte ao médico sobre isso!

• Antes da cirurgia, o médico fará uma marcação no 
lado a ser operado. Isso acontecerá sempre que a 
cirurgia envolver lateralidade (ex.: braço direito ou 
esquerdo, rim direito ou esquerdo). Participe desse 
procedimento!

• Lembre os profissionais, sua família e visitantes de 
higienizarem sempre as mãos. É uma atitude sim-

ples que previne infecções.

• Siga as recomendações fornecidas pela equipe para 
prevenir quedas. A prevenção é muito importante, 
pois quedas podem causar lesões e aumentar o tem-
po de internação.

• Não deixe a criança sozinha! Avise a equipe caso 
precise se ausentar. Nunca esqueça que o acompa-
nhante deve permanecer sempre com pulseira, para 
assegurar a guarda da criança/adolescente.

• Caso tenha alguma dúvida, fale com o médico e a 
equipe multiprofissional.

• Utilize o cofre digital para guardar seus pertences de 
valor.

Veja como contribuir:

Na alta:

• Lembre de trazer e deixar a cadeirinha no 
quarto;

• Aguarde a visita da enfermeira e do pediatra;

• O almoço não será servido nesse dia;

• Caso necessário, solicite auxílio para 
bagagem no ramal 7000.

O Sabará 
cuida da sua 
segurança, mas 
sua participação é 
muito importante


