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Caro Paciente e Familiares,
Este Guia foi elaborado para contribuir com a sua
participação e de seus familiares de maneira segura
e positiva durante o procedimento cirúrgico ou
exames sob anestesia.
Leia com atenção as recomendações a seguir e,
em caso de dúvida, consulte seu médico.

• Para que o procedimento cirúrgico possa ser preparado
corretamente, é muito importante que os pacientes
e acompanhantes sejam pontuais com os horários
marcados.
• No hospital, o paciente será encaminhado ao Centro
Cirúrgico com a antecedência necessária para os primeiros
procedimentos pré-operatórios.
• É importante que os termos de consentimento para a
realização da cirurgia e da anestesia estejam devidamente
preenchidos e assinados.
• Procure saber se os honorários de anestesia são cobertos
pelo seu plano de saúde.

AS 4 ETAPAS DE ATENDIMENTO

Os pacientes que passam por cirurgia
recebem atendimento em quatro
etapas:

1. Consulta Pré-Anestésica:
A consulta é com um médico
anestesista e tem como objetivo tirar
dúvidas, explicar o procedimento da
anestesia, reforçar recomendações
para o momento da cirurgia e
obter a sua assinatura no termo de
consentimento informado.
2. Indução Anestésica:
Nesta etapa, conduzida pelo médico
anestesiologista e pela equipe de
enfermagem, o paciente é monitorado
para controle do traçado cardíaco,
frequência cardíaca, pressão arterial,
oxigenação sanguínea e nível de
anestesia.

3. Período Intraoperatório:

A cirurgia propriamente dita começa
no momento em que o cirurgião inicia
a incisão e vai até o seu fechamento.

4. Recuperação Anestésica:

O paciente conta com a alta
tecnologia de monitoramento, sob
observação e cuidados constantes
da equipe de enfermagem e do
médico anestesiologista, até a plena
recuperação da consciência e da
estabilidade clínica. O período de
permanência nesse setor varia de
acordo com a complexidade da
cirurgia.

ANTES DA CIRURGIA

Pedimos a pacientes e seus familiares que leiam atentamente o
Guia a seguir. As seguintes orientações visam seu maior conforto
e segurança. Elas são muito importantes para o sucesso do
procedimento e a sua rápida recuperação.

ORIENTAÇÕES PRÉ-ANESTÉSICAS
1. Pacientes fumantes devem evitar o consumo de cigarros nas 24h que

antecedem a cirurgia.

2. Bebidas. Não ingerir bebidas alcoólicas pelo menos um dia antes da
cirurgia.

3. Acessórios. Retirar joias, próteses, óculos, lentes de contato,
maquiagem, batom e esmalte de unhas.
4. Bem-estar. Notificar ao anestesiologista qualquer alteração clínica
que tenha ocorrido desde sua consulta pré-anestésica.

5. Medicamentos. Notificar ao anestesiologista qualquer medicamento

que tenha tomado ou sido prescrito por outro médico. Informe-se,
com seu(s) médico(s), sobre as medicações que devem ser suspensas,
mantidas ou acrescentadas.

JEJUM

Observar as seguintes orientações sobre o jejum pré-operatório:
IDADE
SÓLID0S
LÍQUIDOS CLAROS
Até 6 meses
4h
2h
Menor que 3 anos
6h
3h
Maior que 3 anos
8h
4h
Adulto
8h
4h
1. Leite materno: até 4h antes da cirurgia.
2. Água, líquidos claros e suco de fruta sem resíduos: até 4h antes da cirurgia.
3. Alimentos sólidos, leite e derivados de leite: até 8h antes da cirurgia.
4. Em situações especiais, o anestesista poderá modificar a recomendação do jejum.

DEPOIS
DA CIRURGIA

ORIENTAÇÕES
PÓS-ANESTÉSICAS
Os efeitos residuais da anestesia podem se prolongar por algumas
horas. Por este motivo, é muito importante seguir as orientações,
visando sua proteção e segurança no período em que estará sob
o efeito residual dos anestésicos utilizados durante a cirurgia.
Durante as 24 horas seguintes à
sua cirurgia:

1. Direção. Não dirija veículos ou 5.
opere equipamentos que possam
oferecer algum perigo para
sua integridade física. Mesmo
objetos domésticos comuns
podem representar um risco
desnecessário neste período.
Exemplos:
tesouras,
fogões,
torradeiras, máquinas de café etc.
2. Álcool. Não ingira bebidas
alcoólicas.
3. Negócios. Evite tomar decisões
importantes, fechar negócios ou
assinar documentos.
4. Sensibilidade. Se tiver recebido
anestesia em um dos membros,
mantenha-o protegido de objetos
quentes ou cortantes até que volte
completamente a sensibilidade.

Após ter tomado uma
raquianestesia, fique atento. Caso
sinta dor de cabeça ao sentar-se ou
levantar-se, observando melhora
da dor ao deitar-se na posição
horizontal, entre em contato com
o Serviço de Anestesia.
6. Se não se sentir bem, volte
tranquilo e o mais brevemente
possível para o hospital onde foi
operado.
7. Acompanhante. Tenha um
acompanhante/responsável no
momento da alta hospitalar.
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