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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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Muitos pais, ao descobrirem que seus filhos precisam fazer uma cirurgia, ficam bastante 
preocupados.

Alguns medos e dúvidas podem aparecer e eles geralmente são sobre: como será a 
anestesia, se a criança vai sentir dor, a sensação de separação do filho na hora da cirurgia, a 
falta de controle da situação e a incerteza sobre quais são os seus limites.1

Então, é necessário que os pais compreendam a importância do seu papel para ajudar 
a criança a enfrentar esse momento.
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É uma cirurgia ou operação que é programada para ser realizada numa data marcada 
pelo médico e pelo hospital e é diferente da cirurgia de emergência.

Muitos pais não falam com as crianças sobre a cirurgia porque têm medo de não saberem 
explicar corretamente como será essa cirurgia, mas é muito importante sempre falar a verdade.

Não esconda e não minta para a criança sobre a cirurgia e a hospitalização, porque a 
falta de informação provoca mais medo do desconhecido e deixa a criança com dúvidas se 
pode confiar em você. Além disso, quando a criança é informada de maneira correta sobre o 
que vai acontecer com ela, sua reação é mais positiva e há maior colaboração.
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A maneira mais simples e honesta é a mais adequada. Para isso, você deve pedir que 
o médico lhe explique os detalhes de como será a cirurgia e todas as suas dúvidas precisam 
ser esclarecidas.

As explicações que você dará à criança têm que ser adaptadas para a idade em que ela 
está e as dúvidas e medos que ela demonstrar.
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É importante que você mantenha-se calmo e tranquilo para passar con-
fiança à criança;

Evite chorar ou manifestar suas dúvidas e medos na frente da criança 
para não assustá-la. Lembre-se de que você é o adulto e ela busca a segu-
rança em você;

Deixe claro que a cirurgia não está acontecendo por culpa da criança, 
que ela não está sendo castigada porque desobedeceu você. Explique que a 
cirurgia será feita para que o corpo e a saúde dela fiquem melhores;

Os médicos e enfermeiros precisam sempre explicar para você e para a 
criança o que acontece com ela e o porquê de cada procedimento que será 
feito no hospital. Todos formam um grande time junto com você para garantir o 
melhor tratamento. Então, é importante não ameaçar a criança dizendo que “a 
enfermeira vai dar injeção” ou “o médico vai brigar se ela não se comportar”. 
Diga a verdade sempre! Dói um pouco na hora, mas que logo passa!


