
RECOMENDAÇÕES

Na véspera da cirurgia:
> Não use verniz na unhas, laca ou maquilhagem

> Não coma nem beba (incluindo água) a 
 partir da hora indicada pelo seu médico

> Não fume, nem consuma álcool nas 12h 
 que antecedem a intervenção cirúrgica
 
No dia da cirurgia:
> Tenha consigo documento de identificação 
 pessoal e cartão de utente

> Traga os exames realizados.

> Pode tomar os medicamentos habituais,   
 se permitidos pela anestesia, com um 
 golo de água

> Tome banho de chuveiro

> Vista roupa larga e sapatos confortáveis

> Traga uma garrafa de água

> Não traga objetos de valor (o hospital não 
 se responsabiliza pelo seu desaparecimento

> Deve estar acompanhado de um adulto 
 que lhe preste ajuda no momento da alta 
 e nas 24 horas seguintes

> Prepare o regresso a casa em viatura 
 automóvel com condutor

Avise a enfermeira se:
> Ingeriu alimentos ou bebidas para além da 
 hora permitida

> Se houver alguma alteração do seu 
 estado de saúde (constipação, tosse ou 
 febre)

PRETENDE-SE GARANTIR 
A SUA SEGURANÇA, 
PODENDO SER NECESSÁRIO 
ADIAR A CIRURGIA
 

INFORMAÇÃO

> No balcão principal será encaminhado  
 para secretária unidade piso 2

> A secretária de unidade dá chave do 
 cacifo e será encaminhado pela Assistente  
 Operacional ou Enfermeiro até aos  
 vestiários

> Nos vestiários irá despir a sua roupa e 
 vestir uma bata

> É encaminhado para a sua cama na 
 unidade de cirurgia de ambulatório 

> Sala ampla

> São avaliados o pulso, tensão arterial e 
 temperatura

> É verificado o local da cirurgia para rapar 
 os pêlos se necessário

Dirija-se ao balcão principal - Piso 0
 
Nome

Dia          /          /             Á hora
 
Jejum desde

INFORMAÇÃO GERAL

Os avanços da medicina tornaram possível que 
alguns utentes com patologias menos graves 
sejam submetidos a uma intervenção cirúrgica 
e regressem a casa no mesmo dia, sem 
prejuízo na qualidade dos cuidados prestados.
 
Cirurgia do ambulatório
É uma cirurgia programada, realizada com a 
máxima segurança e qualidade, em regime 
de admissão e alta no período de 24 horas.
Este tipo de cirurgia reduz o tempo de 
permanência no hospital, diminui o risco de 
infecções, permite o acompanhamento 
familiar e promove uma recuperação rápida.

Oferece como vantagens:
> Cuidados de qualidade

> Recuperação da anestesia em unidade 
 própria, com a presença de acompanhante

> Recuperação em casa
 O hospital garante recursos técnicos e 
 humanos, para a qualquer hora do dia ou 
 da noite, resolver qualquer possível 
 complicação resultante da cirurgia

Cirurgia do
Ambulatório

Serviço de

Consulta Externa

> É colocado soro

> É entregue ao acompanhante uma pulseira 
 de identificação

> O acompanhante pode permanecer consigo
 durante todo o dia

> Não pode receber visitas

Se o médico achar que não é seguro regres-
sar a casa no mesmo dia da cirurgia, pode 
necessitar de dormir no Hospital

QUEREMOS QUE SE SINTA SEGURO, 
ESCLAREÇA AS SUA DÚVIDAS 
COM A ENFERMEIRA OU MÉDICO

SERVIÇOS PARTICIPANTES
Anestesiologia
Cirurgia Geral
Ginecologia
Ortopedia

ORL
Oftalmologia

Urologia
 

Hospital Vila Franca de Xira
Estrada Nacional Nº1, Povos
2600-009 Vila Franca de Xira

Tel.: 263 006 500 (geral)
Fax: 263 006 636

Email: hvfxira@hvfx.pt
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INFORMAÇÃO GERAL
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alguns utentes com patologias menos graves 
sejam submetidos a uma intervenção cirúrgica 
e regressem a casa no mesmo dia, sem 
prejuízo na qualidade dos cuidados prestados.
 
Cirurgia do ambulatório
É uma cirurgia programada, realizada com a 
máxima segurança e qualidade, em regime 
de admissão e alta no período de 24 horas.
Este tipo de cirurgia reduz o tempo de 
permanência no hospital, diminui o risco de 
infecções, permite o acompanhamento 
familiar e promove uma recuperação rápida.
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> Recuperação da anestesia em unidade 
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PRÉ-OPERATÓRIO

> É colocado soro

> É entregue ao acompanhante uma pulseira 
 de identificação

> O acompanhante pode permanecer consigo
 durante todo o dia

> Não pode receber visitas
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