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Este livro é o segundo de uma série de materiais desenvolvidos para a população 
pediátrica, familiares e equipes de saúde. Surgiu da experiência do “Programa de preparo 
psicológico pré-cirúrgico de crianças submetidas a cirurgias eletivas”, do Estágio Básico do 
Curso de Psicologia da Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI (MENEZES, 2008, 2009; DEL-
VAN, 2010, 2011, 2012).

Idealizado a partir da observação das ações daqueles que cuidam, tratam, operam, afa-
gam, escrevem, explicam, orientam, desenham, contam histórias e, principalmente, daqueles 
que se ocupam em prestar atendimento às crianças que necessitam realizar cirurgias eletivas 
e suas famílias.

Com uma linguagem simples e ilustrativa, o livro traz informações aos familiares de crian-
ças com idades entre 5 a 12 anos sobre todo o processo cirúrgico, oferecendo recursos que 
podem auxiliá-los no manejo da ansiedade diante dessa experiência.

Assim, os adultos podem também ajudar as crianças, conversando de modo sincero e 
objetivo, dando apoio e estímulo à expressão de pensamentos, dúvidas e emoções.

Esperamos que familiares e cuidadores possam aproveitar este livro para aprender mais 
sobre si mesmos e sobre como lidar com situações novas.
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Algumas vezes as crianças precisam ir ao hospital para fazer uma cirurgia, que 
também é chamada de operação.

Algumas cirurgias são feitas quando acontece uma emergência. Também existem 
as cirurgias programadas um tempo antes, com uma data marcada.

OLÁ,
Este é o seu livro sobre a cirurgia que você vai fazer.

Coloque seu nome aqui:
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Isso acontece quando algumas crianças vão ao médico para consultar e ele avisa 
para a mãe ou o pai que a criança precisa fazer uma cirurgia. Então o médico explica 
por que precisa fazer e como vai ser essa operação.

A cirurgia é uma coisa que faz a criança ficar melhor porque, algumas vezes, ela 
tem dores ou algo que a incomoda e que não melhora só com os remédios. Então é 
preciso fazer a cirurgia.
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O médico irá conversar com você e com seus pais para fazer alguns exames e 
saber como está a sua saúde e o seu corpo.
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A enfermeira usa uma injeção com uma agulha fina que puxa um pouquinho do 
sangue de alguma veia do corpo. Esse sangue é que será examinado.

Quando se tira sangue, é como uma picada rápida, que dói um pouco na hora, 
mas que logo passa!

Coletar o sangue 
pode ser um dos exames 
que a criança precise 
fazer antes da cirurgia.


