
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensagem de boas-vindas 

Seja bem-vindo/a ao bloco operatório 

periférico do Serviço de Cirurgia Geral. 

O bloco operatório periférico tem 

como missão prestar cuidados de 

saúde na área da cirurgia de 

ambulatório. Pretendemos prestar-lhe 

os cuidados com elevada qualidade, 

segurança e humanização, bem como ir 

ao encontro das suas necessidades e 

corresponder às expectativas. 

Neste guia, pode encontrar indicações 

práticas para uma melhor utilização do 

nosso serviço. 

A nossa equipa é constituída por 

médicos, enfermeiros, assistentes 

operacionais e assistentes técnicos. 

Outros profissionais colaboram com a 

equipa para garantir a qualidade dos 

cuidados prestados. 

 

Diretor de Serviço 

Prof. Doutor José Guilherme Tralhão 

Coordenador do Bloco Operatório Periférico  

Dr. Mário Sérgio 

Enfermeira Gestora 

Enfª Virginia Abreu 
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Serviço de Cirurgia Geral 

GUIA DE 
FUNCIONAMENTO 
BLOCO OPERATÓRIO 
PERIFÉRICO 
 
 

Serviço de Cirurgia Geral 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

Hospitais da Universidade de Coimbra 

 

Endereço postal 

Praceta Prof. Mota Pinto, 3004-561 Coimbra 

 

Telefone 

239 400 528 

 

Endereço eletrónico 

cextcir2@chuc.min-saude.pt 

 

 

Data da cirurgia: ____/____/_____ 

Nota: Se na véspera da cirurgia se encontrar 

com febre, constipado/a ou com algum 

problema, deve avisar com antecedência, pois 

pode ser necessário alterar o dia da 

intervenção. 
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O que é a Cirurgia de 
Ambulatório? 

→ A Cirurgia de Ambulatório promove a redução 

do tempo de permanência hospitalar, com um 

maior envolvimento do utente e da família na 

recuperação e contribui para a diminuição do 

risco de infeções hospitalares. 

 

Como funciona o Bloco 
Operatório Periférico? 

→ No dia da cirurgia, o utente deve dirigir-se à 

Consulta Externa do Serviço de Cirurgia Geral, 

3.º Piso, às 8 horas, onde é confirmada a sua 

marcação no secretariado. Deverá aguardar na 

sala de espera até ser chamado. 

→ Será observado pelo Cirurgião e recebido por 

um Enfermeiro, que informa o acompanhante do 

tempo provável de espera e solicita um contacto 

telefónico para o caso de ser necessário. 

→ O utente deverá ir à casa de banho antes de 

passar pela sala de preparação, onde de seguida 

será acompanhado ao vestiário para trocar de 

roupa.  

→ Será encaminhado à sala de operações e após 

a intervenção será transferido, durante umas 

horas, para o recobro, para a enfermaria ou 

poderá ter alta imediatamente após a cirurgia.  

 

 

 

 

Informações úteis 

 

Lista de verificação 

Para garantir a sua segurança, o utente 

deve: 

 Fazer-se acompanhar por um adulto responsável 

que garanta um meio de transporte seguro para o 

domicílio e apoio nas primeiras 24 horas após a 

cirurgia; 

 Deve comunicar qualquer alergia conhecida; 

 Trazer a medicação habitual e exames efetuados 

fora do hospital. 

 Alimentação 

Se for submetido a anestesia geral: 

Jantar uma refeição leve na véspera, cear até às 24h 

e a partir desta hora não pode comer nem beber 

nada.  

Se for submetido a anestesia local: 

Tomar um pequeno-almoço ligeiro até às 7h da 

manhã.  

 Medicação: deverá manter a medicação habitual 

e só parar se houver indicação médica. 

 

 

 Próteses dentárias/auditivas: pode trazer, 

mas tem de removê-las antes de entrar para a 

sala de operações e pedir ao enfermeiro que as 

guarde. 

 Objetos de adorno e verniz: Deve deixar 

em casa todos os objetos de adorno e retirar o 

verniz das unhas. 

 Higiene: Antes de vir para o hospital deve 

tomar banho e lavar os dentes. Não deve 

colocar creme no corpo. 

 Roupa: Deve trazer apenas um pijama e 

uns chinelos, a roupa que traz vestida deve ser 

a mais prática. 

 Valores: Não deve trazer para o hospital 

valores que não sejam necessários pois o 

serviço não se responsabiliza pela sua guarda. 

O telemóvel deve ser desligado e apenas 

utilizado quando necessário. 

 

Alta 

No momento da alta, serão fornecidos ao 

utente: 

- informações e recomendações específicas; 

- a carta para o Médico Assistente e Equipa de 

Enfermagem que continuará a prestação de 

cuidados;  

- a receita médica;  

- a marcação de consulta;  

- a baixa clínica ou atestado médico.  

 
 




