
Unidade de Cirurgia de

Ambulatório

Guia do Utente

Recomendações nas 

24 horas seguintes

(se aplicável)

Tenha a ajuda de um familiar ou amigo 
para evitar atividades que requeiram 
esforços físicos e cumpra rigorosamente 
as instruções fornecidas;

Não beba álcool;

Não tome decisões importantes / assinar 
documentos;

Não trabalhe com máquinas;

Não viaje sozinho;

Não conduza;

Não tome medicação não prescrita.

A equipa da UCA espera poder 
contribuir para que se sinta acolhido 
de uma forma humana e personalizada
em todos os cuidados prestados 
e na sua recuperação

<<
Onde estamos?

Rua dos Cutileiros, Creixomil   

4835 044 GUIMARÃES

Telefone  253 421 302

 Extensão 8324 

 Fax 253 515 060
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URGÊNCIA

Unidade de Cirurgia 

de Ambulatório

Edifício da Consulta Externa III, piso 4.
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Data Provável Cirurgia /         / 

GUIMARÃES

Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães



Cirurgia Ambulatório

1. No dia da cirurgia tome banho 

completo usando esponja fornecida 

na consulta (se aplicável).

2. Deve vir acompanhado de um 

adulto responsável.

3. Evite trazer jóias ou outros valores, 

bem como maquilhagem ou verniz 

de unhas.

4. Tome medicação com um pouco de 

água, caso esteja aconselhada pelo 

seu médico.

5. Use roupa e calçado confortáveis.

6. Aconselha-se a chegar à hora 

referida pelo enfermeiro da UCA, no 

contacto da véspera.

7. Dirija-se ao secretariado da UCA, 

para proceder à admissão. Não se 

esqueça de trazer o cartão de 

utente / cartão de cidadão.

8. Traga um livro ou revista para ler 

enquanto espera! Caso se trate de 

uma criança traga um brinquedo 

pequeno ou o livro de colorir da UCA 

o f e r e c i d o  n a  c o n s u l t a  d e  

enfermagem.

Dia da Cirurgia

Irá ser contatado por um Enf.º da UCA a 

informar a que horas deve estar UCA .

Deve estar em jejum, pelo que não pode comer 

nem beber 6 horas antes da sua cirurgia.

Se for operado no período:

- da manhã (8-14h), não pode tomar o 

pequeno-almoço

- da tarde (14h-20h) pode e deve tomar um 

pequeno almoço simples, até às 8h.

Deve tomar banho completo, usando uma das 

esponjas fornecidas no Kit pré-operatório (se 

aplicável) seguindo as orientações descritas na 

embalagem e pela enfermeira da consulta.

Caso não possa comparecer no dia e horas 

programados deverá informar atempadamente 

a UCA  pelo telefone  253 421 302

Dia anterior à Cirurgia

1. O tempo que irá ficar na UCA dependerá 
da duração da cirurgia e da sua 
recuperação, pelo que conte estar na 
nossa companhia algumas horas.
 
2. Se for operado no período da tarde, ou 
se a sua cirurgia for mais complexa, 
poderá necessitar de alargar o tempo de 
recuperação pós-operatória e ficar em 
pernoita no recobro tardio seguindo as 
recomendações do Regulamento de 
Visitas do HSOG. Poderá contar sempre 
com profissionais da UCA dedicados a si 
durante esse período.

 3. No momento da alta, ser-lhe-á entregue 
um folheto com as recomendações 
referentes ao pós-operatório da sua 
cirurgia, incluindo cuidados com o penso, 
dieta, medicação e atividade física.

4. Lembre-se que não pode conduzir, pelo 
que o seu acompanhante deverá 
assegurar o seu transporte em viatura 
própria até casa. 

5. No dia seguinte à alta da nossa unidade 
irá receber um telefonema, onde um 
enfermeiro lhe fará algumas perguntas 
para avaliar o seu pós-operatório. É 
importante que esteja atento a essa 
chamada!

6. Não hesite ligar-nos em caso de dúvida! 
Atenderemos sempre a sua chamada!

Depois da  Cirurgia

<<

<< <<

É a realização de uma intervenção cirúrgica 

programada, com pessoal al tamente 

qualificado, tradicionalmente efetuada em 

regime de internamento, cuja alta ocorre num 

período inferior a 24 horas.

1. O tempo que irá ficar na UCA dependerá 
da duração da cirurgia e da sua 
recuperação, pelo que conte estar na 
nossa companhia algumas horas.
 
2. Se for operado no período da tarde, ou 
se a sua cirurgia for mais complexa, 
poderá necessitar de alargar o tempo de 
recuperação pós-operatória e ficar em 
pernoita no recobro tardio seguindo as 
recomendações do Regulamento de 
Visitas do HSOG. Poderá contar sempre 
com profissionais da UCA dedicados a si 
durante esse período.

 3. No momento da alta, ser-lhe-á entregue 
um folheto com as recomendações 
referentes ao pós-operatório da sua 
cirurgia, incluindo cuidados com o penso, 
dieta, medicação e atividade física.

4. Lembre-se que não pode conduzir, pelo 
que o seu acompanhante deverá 
assegurar o seu transporte em viatura 
própria até casa. 

5. No dia seguinte à alta da nossa unidade 
irá receber um telefonema, onde um 
enfermeiro lhe fará algumas perguntas 
para avaliar o seu pós-operatório. É 
importante que esteja atento a essa 
chamada!

6. Não hesite ligar-nos em caso de dúvida! 
Atenderemos sempre a sua chamada!
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recuperação, pelo que conte estar na 
nossa companhia algumas horas.
 
2. Se for operado no período da tarde, ou 
se a sua cirurgia for mais complexa, 
poderá necessitar de alargar o tempo de 
recuperação pós-operatória e ficar em 
pernoita no recobro tardio seguindo as 
recomendações do Regulamento de 
Visitas do HSOG. Poderá contar sempre 
com profissionais da UCA dedicados a si 
durante esse período.

 3. No momento da alta, ser-lhe-á entregue 
um folheto com as recomendações 
referentes ao pós-operatório da sua 
cirurgia, incluindo cuidados com o penso, 
dieta, medicação e atividade física.

4. Lembre-se que não pode conduzir, pelo 
que o seu acompanhante deverá 
assegurar o seu transporte em viatura 
própria até casa. 

5. No dia seguinte à alta da nossa unidade 
irá receber um telefonema, onde um 
enfermeiro lhe fará algumas perguntas 
para avaliar o seu pós-operatório. É 
importante que esteja atento a essa 
chamada!

6. Não hesite ligar-nos em caso de dúvida! 
Atenderemos sempre a sua chamada!

Em caso de dúvida ou problemas 

contacte telefonicamente a Unidade em 

dias úteis das 08:00H às 20:00H  

Guimarães..... 253 421 302


