ORIENTAÇÕES PARA O PACIENTE CIRÚRGICO

O Hospital Samaritano, preocupado com a sua segurança, destaca algumas
orientações que devem ser seguidas antes da realização de procedimentos cirúrgicos,
visando reduzir o risco de complicações pós-operatórias:

Cuidados pessoais


Tome banho com água e sabão na noite anterior do dia da cirurgia e na manhã
do dia do procedimento, o mais próximo possível da sua vinda para o Hospital;



Não realize a depilação ou retirada de pelos. Caso seja necessário, este
procedimento será realizado no Hospital, no momento do procedimento e com
equipamento apropriado.



Trazer produtos de higiene pessoal, pois o hospital fornece apenas um kit de
higiene básico contendo: Shampoo, condicionador, sabonete e escova de dente
(descartável).



Retire adornos (brincos, anéis, pulseiras, colares etc.) antes de vir para o
Hospital;



Trazer chinelo de borracha;

Orientações Gerais:



Procure interromper o uso de cigarro/tabaco 30 dias antes da cirurgia;



Se você é diabético, mantenha sua glicemia controlada;



Se apresentar qualquer sintoma que sugira alguma infecção (especialmente
febre) antes da cirurgia, comunique seu médico;



Manter jejum absoluto de 8h ou siga a orientação específica de seu médico;



É de extrema importância sua chegada com 2 HORAS de antecedência ao
horário do agendamento cirúrgico para que não haja atraso no processo
cirúrgico;



Caso seja necessário preparo para cirurgia (exemplo: preparo intestinal) seguir a
orientação médica sobre o horário de internação;



É necessário trazer a carteirinha do convênio, documentos pessoais,
solicitação médica, termo de consentimento para cirurgia e os últimos
exames, quando houver.



É aconselhável um acompanhante para o período da internação, é
imprescindível no momento da alta;



Todos os pacientes cirúrgicos são encaminhados para unidade específica
para admissão e preparo para o procedimento cirúrgico, denominada “Pré
Cirúrgico”. Para conforto de nossos pacientes, neste ambiente é
permitida a permanência de apenas um acompanhante;





O leito definitivo será liberado após solicitação de alta da unidade de
recuperação anestésica;


 Algumas vezes devido ao “sinal” das operadoras de celular pode ocorrer
atrasos no envio do SMS informativo.
 Caso o celular do acompanhante cadastrado não receba o SMS com o
aviso de liberação de quarto, o mesmo poderá ligar na sala de
recuperação anestésica utilizando o ramal que fica na sala de espera do
Centro Cirúrgico ou entrar em contato diretamente no setor de internação.



Alimentação

 A visita da nutricionista pode ocorrer em até 24 horas da chegada do
paciente na unidade de internação, portanto, caso tenha alguma restrição
alimentar solicite contato assim que chegar no apartamento

Relação de Medicamentos de uso domiciliar

O paciente faz uso de medicamentos em casa?
( ) SIM ( ) NÃO
Para darmos continuidade ao seu tratamento, necessitamos saber, com detalhes,
quais medicamentos são tomados e como são usados em sua casa. Solicitamos
o preenchimento da tabela abaixo, seguindo o exemplo da primeira linha:
Não se esqueça de anotar as vitaminas, colírios e anticoncepcionais.
Caso tenha conhecimento de alguma alergia a medicamentos, por favor, nos
informe.

É muito importante que o paciente não faça uso dos seus medicamentos por
conta própria no hospital. Eles devem estar prescritos pelo médico. Essa medida
visa a segurança do paciente, evitando duplicidade de ingestão, uso excessivo ou
inadequado.

Nome do
medicamento
Ex.: Nome ®

Apresentação
comercial
Comprimido
50mg

Dose
25 mg

Via
Oral

Frequência
1 vez ao dia

Horário da
ultima dose
22:00

Nome completo/Assinatura paciente ou responsável

Tempo de
uso
Desde
Janeiro 2017

Endereço:
Rua Conselheiro Brotero, 1486 – Higienópolis.
Na entrada principal, por favor, procurar o setor de internação e apresentar a
documentação solicitada.

Mapa da localização do Hospital Samaritano de São Paulo:Para mais informações
visite nosso site: http://www.samaritano.com.br

