HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
BLOCO OPERATÓRIO

GUIA DE ACOLHIMENTO
AO

UTENTE

De 2ª a 6ª feira das 08:00 às 20:00 horas

BLOCO OPERATÓRIO
003_Doc_BLO

CARTEIRA DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE BLOCO OPERATÓRIO

LOCALIZAÇÃO
O serviço de Bloco Operatório encontrase situado no 2ª Piso








Anestesiologia
Cirurgia Geral
Cirurgia Oftalmológica
Cirurgia Ortopédica
Cirurgia ORL
Cirurgia Urológica

CONTACTOS
Hospital Santa Maria Maior EPE
Campo da República, Apartado 181
4754 – 909 Barcelos
Telefone: 253 809 200
Fax: 253 817 379
www.hbarcelos.min-saude.pt

ANTES DA CIRURGIA

NA SALA DE OPERAÇÕES

1) Tem de estar em jejum (alimentos e líquidos).
2) Deve vir apenas com a roupa (bata, cuecas,
touca) que lhe é fornecida no serviço onde está
internado.
3) Não deve trazer anéis, pulseiras, colares, brincos,
maquilhagem, verniz unhas, próteses dentárias
e/ou oculares.

DEPOIS DA CIRURGIA

Posteriormente, será transportado para a sala de
operações onde vai encontra um ambiente arrefecido, luzes, sons e aparelhos estranhos, mas próprios e
necessários para a realização da cirurgia.
Na sala operatória são colocados elétrodos, através
dos quais será vigiado o funcionamento do seu coração e respiração.

ENTRADA NO BLOCO OPERATÓRIO

Se a anestesia for geral serão administrados através
do soro os medicamentos que vão anestesiá-lo, pro-

No Bloco Operatório (BO) vai encontrar uma

vocando-lhe muito sono. Poderão colocar-lhe uma

equipa

Assistentes

Vai permanecer na Unidade Cuidados Pós-

máscara sobre a face para administração de oxigé-

Operacionais, vestidos de igual, com uma roupa

Anestésicos (UCPA) ou vai diretamente para o

nio. Se for submetido a outro tipo de anestesia, po-

própria, máscara e touca.

serviço dependendo do tipo de anestesia que a

derá ficar acordado mas não sentirá dor.

que foi submetido, logo que reúna critérios de

de

Enfermeiros, Médicos e

alta para ir para o serviço onde está internado.

O acolhimento será feito por um enfermeiro e uma
assistente operacional que o ajudarão a passar da

Aqui vai estar sujeito a uma vigilância permanen-

cama, onde se encontra, para uma maca, através

te dos sinais e sintomas de recuperação inerentes

de um tapete rolante.

ao pós-operatório imediato tais como:
- A respiração, a força e a sensibilidade, a dor, a

Esta equipa pergunta-lhe o seu nome completo,

temperatura (frio), as náuseas e vómitos, as dre-

data de nascimento, ao que vai ser operado,

nagens e os pensos.

confirma o seu jejum, alergias e consentimentos
assinados.
Durante toda a cirurgia estará sempre acompanhado por um enfermeiro e um anestesista, que zelarão

TODA A EQUIPA DO BLOCO OPERATÓRIO ESTÁ
DISPONÍVEL PARA O ACOLHER.

pela sua segurança e privacidade, mesmo se estiver
a dormir.
O controlo da dor durante a permanência no BO é
uma prioridade de toda a equipa.

ESCLAREÇA TODAS AS

SUAS DÚVIDAS SOBRE A

CIRURGIA, A ANESTESIA E OS PROCEDIMENTOS A
QUE QUE VAI SER SUBMETIDO.

