
 

Informação para os pais 
Durante a cirurgia de reparação de 

fissuras labio palatais 
 
  

O seu filho vai ser submetido a uma cirurgia em breve para reparar uma fissura palatal ou lábial. Apesar 

da cirurgia de reparação de fissura ser uma intervenção de rotina, há sempre a possibilidade de haver uma 

complicação.     

 

Diga ao seu médico da Smile Train se o seu filho 

mostrar sinais de uma constipação, tosse ou se tiver 

muito calor ou transpirar.  Estes sintomas podem 

causar um grande risco para a  saúde dele e de 

segurança durante a após a cirurgia.  

 

Assegure que o seu 

filho não ingeriu 

NENHUM alimento ou 

bebida durante as 6 

horas que precedem a 

cirurgia (nem água 

nem leite materno). 

 

Alimentar uma criança 

antes da cirurgia pode levar a 

complicações potencialmente 

fatais como engasgamento ou 

vómitos durante a cirurgia. 

 

Quando se encontrar com o seu filho após a cirurgia, ele/ela estará se recuperando e poderá parecer 

sonolento, chorar mais do que é costume, estar inchado ou ter algum sangue perto da ferida cirúrgica. 

Isto é perfeitamente normal. 

 
 



Depois da cirurgia do seu filho, NÃO tente dar NADA de comer, nem água nem leite materno, pois 

estes alimentos podem ir para os pulmões e causar engasgamento ou tosse. O seu médico dar-lhe-á 

instruções sobre quando pode alimentar o seu filho em segurança.  Na enfermaria, assegure que o seu 

filho está deitado de lado pois isso garante que ele (a) consiga respirar bem depois da cirurgia.  

 

 

Em conjunto, os profissionais médicos e os pais 

podem ajudar a assegurar uma cirurgia segura e 

bem sucedida.  

Reencaminhe outras crianças com fissuras labio 

palatais  ao seu médico da Smile Train.  

 

 

 

 
 

 

Alerte o seu médico/enfermeiro se o seu filho mostrar algum sinal de dificuldade em respirar, 

hemorragia excessiva na ferida cirúrgica, de se sentir quente e a transpirar, vómitos, tontura extrema e se o 

tubo IV tiver saído do braço ou se a bolsa IV  estiver vazia.  

 

 

Quando o seu filho tiver alta do hospital, o seu médico 

ou enfermeira dar-lhe-ão instruções importantes para 

levar para casa, sobre como cuidar do seu filho em casa. 

Se reparar em algum problema depois de deixar o hospital 

traga o seu filho de volta para o hospital imediatamente para 

ser avaliado.  


