
Minha Jornada Cirúrgica
Cirurgia e Anestesia:

Uma Aventura pra você se sentir melhor
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Este caderno é do:

Este caderno é da:

Este caderno de colorir e de atividades foi desenvolvido para ajudar as crianças a entenderem o que é uma cirurgia e uma anestesia, 

usando uma linguagem que elas entendam. Ele foi desenvolvido pela Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA) como parte da

iniciativa chamada Quando Segundos Fazem Diferença (When Seconds Count®), que tem como objetivo: 

          • Orientar os pacientes sobre a anestesia, como se controla a dor e sobre os médicos especialistas comprometidos com 

            a segurança do paciente e a assistência de alta qualidade, antes, durante e depois de uma cirurgia ou outros procedimentos. 

          • Alertar os pacientes quanto à importância da assistencia centrada no paciente, e orientada pelo médico, e quanto ao papel 

            essencial que o médico anestesiologista tem na garantia da segurança do paciente. 

Para mais informações sobre como preparar uma criança para uma cirurgia, visite o asahq.org/kidschecklist.

A ASA é uma sociedade cientifica, educacional e de pesquisa com mais de 52.000 associados comprometidos com a garantia de 

que todos os pacientes recebam uma assistência da maior qualidade e segurança.

Uma Nota para os pais
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O seu médico acabou de contar pra você e para seus pais que você vai precisar ir até o hospital para melhorar. O que isso quer dizer?  

Primeiro, não esqueça de levar alguns dos seus objetos prediletos. Pode levar um bichinho de pelúcia, seu brinquedo predileto, 

seu cobertorzinho, ou até um livro.

PARTIDA

CHEGADA

anos



No dia da sua cirurgia, você vai poder ver seu quarto no hospital ou

no centro médico. Vão dar uns pijamas engraçados pra você vestir. 

Você vai também conhecer seu enfermeiro, seu cirurgião e o 

seu médico especial — o médico anestesiologista.

Seu médico anestesiologista vai dar um remédio chamado 

anestesia pra você. Esse remédio vai ajudar você a dormir

até a cirurgia terminar. Assim, você não vai sentir nada!
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Ache e ponha um círculo em volta das diferenças entre os dois desenhos

Tem dois jeitos de tomar anestesia. Um jeito é 

respirando o remédio por uma máscara macia de 

plástico que é posta sobre seu nariz e sua boca...  

O outro jeito é através de um tubo de plástico

super pequeno pequenino. 

Essa anestesia é chamada Anestesia Venosa.  

Depois que você tomar o remédio, você vai pegar uma carona divertida em cima de uma cama com rodinhas até a sala de cirurgia.

É lá que seu médico especial - o seu médico anestesiologista - vai cuidar de você e tomar conta de você de um jeito especial 

enquanto você estiver dormindo. 
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Acabou!

Quando você acordar, talvez pareça que só passou um minuto. Talvez você 

sinta um pouco de tontura, mas vai passar. Os médicos vão garantir que a 

mamãe e o papai venham ficar com você o quanto antes.

O seu médico vai dizer pra mamãe e pro papai quando você pode ir pra casa. 

Talvez possa sair do hospital logo, ou talvez tenha que passar a noite. 

A mamãe e o papai vão poder ficar junto com você! Quando você for pra casa, 

não esqueça de dar tchau para os novos amigos que fez!
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