
Cirurgia de Ambulatório 

INDICAÇÕES  
PRÉ-OPERATÓRIAS 

Consulta Externa  

     O QUE É? 

A cirurgia de ambulatório é a intervenção  

cirúrgica programada, realizada sob  

anestesia geral, loco regional ou local, 

que  pode ser realizada em instalações  

próprias com segurança, em regime de  

admissão e alta do doente no mesmo dia. 

Para um tratamento eficiente e personaliza-

do, garantindo-lhe um regresso a casa, em 

segurança, tão breve quanto possível é ne-

cessário que cumpra as instruções dadas. 

     LEMBRE-SE... 

Tenha o seu regresso a casa organizado, 

não poderá conduzir ou viajar em trans-

portes públicos. 

Terá de ter um adulto (familiar ou amigo) 

que se responsabilize pelo seu acompanha-

mento  para casa e durante as primeiras 24 

horas. 

 

IMPORTANTE 

 Como a alta é efetuada no próprio dia da 

cirurgia, não são permitidas visitas na  

unidade. 

DEPOIS da operação siga as instruções 

da informação da alta.   

No dia seguinte à operação será contactado 

pela equipa de saúde. 

É muito importante que compreenda e cumpra 

todas as orientações contidas neste folheto. 
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     INFORME O SERVIÇO SE: 

 Aconteceu alguma alteração ao seu  

estado de saúde (Ex: abcesso dentário, 

a fazer antibiótico, vómitos, diarreia,  

gripe, tosse ou febre; ...); 

 Pretende cancelar a sua operação (com 

antecedência de 5 dias). 

 

 

 

 

ALIMENTAÇÃO: 

 Faça um jantar normal na véspera. 

 Faça uma pequena ceia antes de se deitar. 

 Não coma nem beba nada a partir da  

meia-noite (incluindo água). 

OUTROS CUIDADOS: 

 Tricotomia (“ depilar” ), no local indicado  

apenas se o fizer com cera depilatória e 

com alguns dias de antecedência, caso 

contrário, será efetuada no serviço  

quando chegar 

 Preparação intestinal, quando  
necessário: Microlax (2) / Enemas 

 Deve tomar banho completo antes de 

deitar com esponja fornecida.  

DE MANHÃ EM CASA: 

 Lavar os dentes (cuidar da boca). 

 Não aplicar nenhum creme, perfume ou  

desodorizante no corpo. 

 Se tiver indicação para tomar medicação em 

jejum: deve tomá-la com um pouco de 

água às 7 horas da manhã. 
 

NÃO TRAGA: 

 Dinheiro, joias, bijutaria e piercings. 

 Maquilhagem, verniz nas unhas (pés e 

mãos) ou unhas de gel. 

 

DEVE TRAZER PARA A UNIDADE: 

 A sua medicação habitual, quando solicitado. 

 Os exames efetuados, quando solicitado. 

 Roupas confortáveis (pijama ou camisa ou 

fato de treino, chinelos, robe). Se for cirurgia 

de OFL só precisa de trazer chinelos. 

 Cartões: de utente, B.I./CC e do subsistema 

(ex. Segurança Social, ADSE,….) 

 Nº telefone do acompanhante. 

 Lenço largo (para suspender o braço). 

 Canadianas. 

O QUE FAZER 

NA VÉSPERA DA OPERAÇÃO 

ESPONJA DE  

CLORO-HEXIDINA 

O QUE FAZER NO DIA 

DA OPERAÇÃO 

O QUE É E PARA QUE SERVE? 

 Esta é uma esponja de lavagem antis-

sética para uso externo. É utilizada no 

pré-operatório de algumas cirurgias. 
 

COMO SE USA? 

 Lavar a pele com água. 

 Retirar a esponja da embalagem. 

 Passar em todo o corpo, deixando o 

produto antissético a atuar na pele  

durante 3 a 5 minutos (sobretudo na 

zona do corpo a intervencionar). 

 Após esse tempo, lavar com água e secar. 

 

QUE CUIDADOS DEVE TER: 

 Armazenar a temperaturas entre 5º- 30ºC. 

 Irrita os olhos, portanto, em caso de 

contacto lavar imediatamente e  

abundantemente com água. 

 Utilizar com precaução em crianças 

com menos de 2 anos. 

 Se tiver algum tipo de sensibilidade  

cutânea fale com o seu médico/

enfermeiro antes de utilizar este produto. 

 Não utilize a esponja com outros  

detergentes / sabões. 

 Contacte-nos em caso de mal estar. 


