FOLHETO INFORMATIVO
PRÉ-OPERATÓRIO

INTRODUÇÃO
Este folheto tenciona dar-lhe uma visão geral, muito
breve, de algumas coisas que experienciará durante a
sua estadia no Hospital.
No entanto, se tiver qualquer dúvida, por favor não
hesite em perguntar ao enfermeiro(a) ou ao médico.

Esclareça todas as suas dúvidas sobre
a cirurgia, a anestesia e os
procedimentos a que vai ser submetido

NA VÉSPERA DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA
a
Serão avaliados os sinais vitais (tensão, pulso e temperatura);
a
Será informado da hora a partir da qual deve deixar de comer, beber e fumar;
a
Irá tomar alguma medicação para prevenir complicações após a intervenção
cirúrgica, se tiver indicação médica;
a
Ser-lhe-ão explicados alguns exercícios de mobilização e respiração para reduzir o
risco de complicações depois da intervenção cirúrgica.

PREPARAÇÃO PARA A CIRURGIA

Na véspera da cirurgia um enfermeiro(a) faz a preparação pré-operatória que consiste
em:
a
Prestar informações sobre a cirurgia que vai fazer;
a
Informar sobre cuidados de higiene específicos, com atenção especial à boca, unhas,
umbigo, axilas, etc.;
a
Retirar anéis, fios, brincos, relógio porque são feitos de metal, e que podem originar
riscos elétricos;
a
Informar que não pode comer nem beber, habitualmente a partir da meia-noite
(depende da hora da cirurgia):
4
Alimentação – 6 a 8 horas antes da cirurgia pare de comer;
4
Bebidas – não beba nas 6 horas anteriores à cirurgia;
4
Apenas o consumo de líquidos claros em pequenas quantidades (água e chá) poderão
ser autorizados até 2 horas antes da cirurgia.
a
Caso se aplique, não fume nas 12 horas anteriores à cirurgia.

DIA DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA
Durante a noite e manhã do dia da cirurgia, não coma nem beba. Tente descontrair-se e
dormir bem. Logo pela manhã serão avaliados os sinais vitais.
Depois dessa avaliação deve:
a
Tomar duche com desinfetante da pele, conforme for indicado;
a
Vestir a bata que lhe for fornecida;
a
Calçar as meias elásticas. Se necessário o enfermeiro(a) irá ajudá-lo(a) a calçá-las. A
operação pode aumentar o risco de coágulos sanguíneos por isso, as meias ajudarão a
reduzir este risco. Pode ter de usar estas meias durante e depois da cirurgia;
a
Tomar a medicação fornecida pelo enfermeiro(a) e permanecer na cama, pois pode
sentir-se sonolento;
a
Retirar todos os objetos pessoais (óculos, anéis, próteses dentárias, etc.);
a
Retirar próteses auditivas e oculares. Em caso de extrema dependência para ver ou
ouvir, pode ficar com a prótese até ser anestesiado(a), mas deverá informar o
enfermeiro e levar uma caixa para os proteger;
a
Será canalizada uma veia e colocado soro em curso;
a
Cumprir o jejum;
a
Urinar antes de ir para o bloco operatório;
a
Não retirar os pêlos da zona a operar em casa. Caso seja necessário, o enfermeiro irá
fazê-lo antes da cirurgia;
a
Mesmo que não sinta frio, irá ser colocado um cobertor na cama para prevenir o seu
arrefecimento;
a
Oportunamente será levado para o bloco operatório por um assistente operacional.

NO BLOCO OPERATÓRIO
No bloco operatório vai encontrar uma equipa de Enfermeiros, Médicos e Assistentes
Operacionais, vestidos de igual, com vestuário próprio, máscara e touca.
a
O acolhimento será realizado por um enfermeiro/a e assistente operacional, serlhe-á colocada uma touca na cabeça;
a
Passará da sua cama para a marquesa cirúrgica através de um tapete rolante, sem
realizar esforço algum;
a
Após alguns minutos entrará na sala de operações onde se iniciarão os
procedimentos anestésicos e cirúrgicos;
a
Após a sua entrada na sala, será posicionado e monitorizado, para um controlo
regular dos seus sinais vitais.
DURANTE TODA A CIRURGIA ESTARÁ SEMPRE ACOMPANHADO, NUNCA FICARÁ SOZINHO.

DEPOIS DA CIRURGIA
Assim que a intervenção terminar será transferido(a) para a sala de Cuidados
Pós-Anestésico (Recobro).
a
O tempo de permanência no recobro é variável, dependendo da sua recuperação e
indicação médica, mas não inferior a uma hora;
a
Por norma, não são permitidas visitas (pode ser solicitada informação na Unidade de
Cuidados Pós-Anestésicos);
a
Poderá acordar com vários tubos, soros, drenos entre outros;
a
É provável que tenha frio e tremores, mas será aquecido;
a
É normal sentir algumas dores depois da cirurgia, normalmente estas podem ser
facilmente controladas com medicamentos para as dores.
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