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IMPORTANTE 

 Como a alta é efetuada no próprio dia da 

cirurgia, não são permitidas visitas na  

unidade.  

 Apenas é permitida a presença da mãe 

ou pai junto da criança durante a estadia 

na unidade até às 20h.  

 Se tiver que pernoitar, só poderá ficar a 

acompanhar se a criança tiver menos de 

15 anos. 

 Acompanhantes têm direito a 1 refeição. 

DEPOIS da operação siga as instruções 

da informação da alta.  No dia seguinte à 

operação será contactado pela equipa de 

saúde. 

É muito importante que compreenda e cumpra 

todas as orientações contidas neste folheto. 



     LEMBRE-SE... 

A criança NÃO poderá viajar em transpor-

tes públicos (autocarros, comboios), 

após a alta. 

Terá de ter um adulto (familiar/tutor) que se 

responsabilize pelo seu acompanhamento 

para casa e durante as primeiras 24 horas. 

     INFORME O SERVIÇO SE: 

 Aconteceu alguma alteração ao estado de 

saúde da criança (Ex: diarreia, vómitos, 

abcesso dentário, gripe, tosse ou febre...) ; 

 Pretende cancelar a sua operação (com 

antecedência de 5 dias). 

ALIMENTAÇÃO: 

 Fazer um jantar normal na véspera. 

 Fazer uma pequena ceia antes de se 

deitar. 

 Não comer, nem beba nada a partir da  

meia-noite (incluindo água). 

 À noite deve tomar banho completo com 

sabão ou gel duche. 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS: 

 Lavar os dentes antes de vir para o 

hospital. 

 Não aplicar nenhum creme, desodori-

zante ou perfume no corpo. 

NÃO TRAZER: 

 Joias nem bijutaria; 

 Maquilhagem, verniz nas unhas (pés e 

mãos). 

 

DEVE TRAZER PARA A UNIDADE: 

 Tosos os exames efetuados, quando 

solicitado; 

 Roupas confortáveis (2 pijamas e  

chinelos, robe ou casaco); 

 Cartões: de utente, B.I. / CC e do sub-

sistema (ex. Seg. Social, ADSE dos pais) 

 Canadianas; 

 Fraldas se usar; 

 Objeto significativo para a criança 

(ex. bonecos, livros, jogos, ...). 

O QUE FAZER  

NO DIA DA OPERAÇÃO 

O QUE FAZER 

NA VÉSPERA DA OPERAÇÃO 


