
Meu filho operou! E agora?

ORIENTAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA DO HOSPITAL INFANTIL SABARÁ

• Após a cirurgia é esperado que a criança exija mais atenção em todos os aspectos: ela necessitará de 
medicações, cuidados com curativos e repouso, que pode variar de acordo com o procedimento. O 
imprescindível é muito carinho!

• Na sala de recuperação após a anestesia (RPA) pode ser que a criança tenha agitação ao despertar, náuseas 
ou vômitos. Não se assuste! Isto pode acontecer. Existe uma Equipe de Anestesiologistas Pediátricos que está 
pronta para tratar e cuidar das crianças caso seja necessário. 

• Após receber alta da RPA, a criança vai para o quarto, onde permanecerá algumas horas até o tão esperado 
momento de voltar para casa. Enquanto fica no quarto, pode ser que ocorram pequenos sangramentos ao 
redor do local da cirurgia ou vômitos. Não há motivo para preocupação! Isto pode acontecer. As enfermeiras 
especializadas irão observar, intervir e orientar caso haja qualquer anormalidade.

• Quando receber a alta do hospital e retornar para casa, siga as orientações do seu médico e não esqueça de 
agendar o seu retorno no consultório após a alta.

ATENÇÃO!
É importante observar alguns quesitos nos dias seguintes à cirurgia:

Presença de sangramentos 
Presença de eliminações fisiológicas (evacuações, diurese)
Aceitação da alimentação
Uso regular dos medicamentos, conforme consta na receita médica
Aspecto da ferida da cirurgia (se há pontos abertos, inchaço ou vermelhidão excessivas, ou saída de 
secreção)

• Em caso de anormalidades, retorne ao hospital para atendimento em pronto socorro. Informe o dia, tipo da 
cirurgia e nome do cirurgião. Existem muitos dados importantes no resumo de alta médica que você recebe na 
hora de voltar para casa. Portanto, tente trazê-lo para mostrar ao médico que vai atender o seu filho. Também 
traga a receita com os medicamentos que foram prescritos.

• Sinais de alerta:
Dor de cabeça persistente
Dificuldade para caminhar 
Febre persistente
Sangramento vermelho vivo em grande quantidade
Ausência de diurese por tempo prolongado

• Caso tenha o telefone do seu médico cirurgião, entre em contato com ele! Certamente ele terá orientações 
importantes para passar para você!

Telefone do Cirurgião______________      Telefone do Hospital: 3155-2800
Data _____/_____/_________

Boa recuperação!


