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ORIENTAÇÕES  
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    OPERATÓRIAS 
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TENHA EM ATENÇÃO: 
 
É IMPORTANTE  RESPEITAR O HORÁRIO 

INDICADO PARA COMPARECER NO 

INTERNAMENTO. 

CONTACTOS: 

CONSULTA - 239400543 (8h-16h) 

INTERNAMENTO - 239400636 (9-h20h) 

GERAL– 239400400 

Internamento:  

Serviço de Ginecologia, 9º piso às:   

9 horas no dia ____/____/______,  

para cirurgia em ____/____/______. 

COLABORE/CONTRIBUA para a  

manutenção do silêncio. 

 
 
 

SEJA OPORTUNO, respeite 

também o trabalho de todos os  

profissionais e os direitos  dos 

outros doentes. 

 OUTRAS 
Informações... 

O TEMPO DE PERMANÊNCIA NESTA  

UNIDADE HOSPITALAR É INFLUENCIADO 

PELO TIPO DE CIRURGIA  E PELA  

ESPECIFICIDADE DE CADA SITUAÇÃO. 

 No momento da alta/ou 

 oportunamente,  

será marcada uma  

consulta de pós-operatório. 

 Solicite no internamento  

Informação sobre os seus  

direitos e deveres. 

 

 Este hospital possuiu LIVRO DE  

    RECLAMAÇÕES/SUGESTÕES 

    no piso Zero,  

Gabinete do Cidadão. 



  

 

 

 
 

Orientações Gerais Orientações para Internamento 

NÃO DEVE TRAZER: 

 

 Adornos, objetos de valor,  

dinheiro, ouro, etc… (O serviço não  

se responsabiliza pelo 

desaparecimento dos objetos pessoais) 

 

 

 

 

DEVE TRAZER: 

 

 Toda a sua medicação. 

 Camisa de dormir/pijama, robe e 

chinelos de quarto e de chuveiro.  

 Artigos de higiene. 

 Contacto telefónico de familiares ou 

amigos. 

 Livro ou revista, fones, telemóvel, 

etc. 

HIGIENE 

 

 Remover verniz ou unhas de gel. 

 Banho geral  cuidado na véspera. 

(se o dia do internamento coincidir com o dia  

da cirurgia, deve fazer o seu banho  completo  

à noite  e banho matinal com Cloro-hexidina a 

2%). 

 

 Limpeza cuidada da região  

umbilical. 

 

 Depilação facultativa  

da região genital nas cirurgias  

vaginais e das axilas na cirurgia de 

mama.  

 

Nota - utilize cera ou creme depilatório 

se não for alérgica, o mais perto possível 

do internamento. Com sistema de corte é 

preferível fazer no internamento. 

 

No dia da cirurgia deve retirar as suas 

próteses e adornos. 
 

ALIMENTAÇÃO 

 

INTERNAMENTO NA VÉSPERA DO 

DIA DA CIRURGIA: 

 

 Seguir a dieta (quando indicada). 

 Não vir em jejum para o 

internamento e tomar a medicação  

autorizada. 

 Cumprir exclusivamente a dieta 

prescrita no internamento.  

  Após as zero horas (0h) do dia 

da cirurgia,  não deve ingerir 

alimentos, nem líquidos. 

 

 

INTERNAMENTO NO DIA DA  

CIRURGIA: 

 

 Deve estar em jejum - não ingerin-

do alimentos ou líquidos após as 

zero horas (0h) no dia da cirurgia. 

 Se for diabética/o deve informar 

de imediato quando chegar ao in-

ternamento. 

 


