
queremos garantir-lhe que toda a equipa 
estará sempre consigo a cuidar do seu 
bem-estar.

desejamos-lhe uma rápida recuperação!

centro integrado
cirurgia ambulatório (CICA)

centro hospitalar de
trás-os-montes e alto douro

avenida noruega
lordelo

5000 508 vila real

www.chtmad.com
admin@chtmad.min-saude.pt

tel. 259 300 500
fax 259 300 503

quando nos deve contactar

informe sempre
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o CICA do centro hospitalar de 
trás-os-montes e alto douro, integra a 
unidade hospitalar de lamego (piso 1) e a 
unidade hospitalar de chaves (piso 3).

deverá contactar o centro integrado de cirurgia de ambulatório, nas seguintes 
situações:

 dores intensas que não aliviam com a medicação prescrita;
 náuseas e vómitos frequentes;
 hemorragia no local da cirurgia;
 febre superior a 38º;
 vermelhidão intensa;
 dificuldade em andar sem ajuda;
 escorrência de pus no local da cirurgia;
 dor com duração superior a 3 dias;
 qualquer outro problema que o preocupe e sobre o qual não tenha sido esclarecido.

se houver alguma alteração no seu estado de saúde informe o secretariado do serviço 
com antecedência. poderá ser necessário adiar a cirurgia e outro doente poderá ser 
operado no seu lugar, evitando cancelamentos de última hora e prejuízos para todos.

* * *

unidade hospitalar de lamego

contacto: 259 300 500
ext.: 2166 | 2160
ucalamego@chtmad.min-saude.pt

unidade hospitalar de chaves

contacto: 964 601 212 | 276 300 976
ext.: 5898 | 1304
ucachaves@chtmad.min-saude.pt
* * *

guia do utente



no dia da cirurgia

antes da cirurgia

após a cirurgia

1. seja pontual;
2. se não puder comparecer, avise assim que possível;
3. tome um banho de chuveiro, retire maquilhagem, verniz das unhas e adornos pessoais 
(fios, anéis, brincos, piercings, etc.) em casa;
4. não traga valores para o hospital;

1. permanecerá no serviço até que se verifiquem todas as condições para ter alta em 
segurança;
2. nas primeiras horas poderá sentir sonolência, dor de garganta, dor de cabeça, tonturas, 
enjoos ou dor local. são sintomas transitórios que poderão ser tratados com a adminis-
tração de medicação prescrita;

1. vai ser contactado por um enfermeiro do serviço;
2. não ingira qualquer tipo de alimento nas 6 horas que antecedem a cirurgia;
3. poderá ingerir 300ml (1 copo) de água com açúcar, chá ou cevada até 2 horas antes 
da cirurgia;
4. se a sua cirurgia for de manhã e tiver medicamentos para tomar, faça-o com pouca 
água (1/2 copo), até às 6 horas da manhã;
5. evite fumar nas 2 semanas que antecedem a cirurgia.

bem-vindo ao centro integrado de cirurgia de ambulatório...

a cirurgia de ambulatório é todo o procedimento cirúrgico programado em que o 
doente é admitido e tem alta no dia da admissão ou no período máximo de 24 horas.

5. deve vir acompanhado por um adulto responsável e fornecer o seu contacto;
6. deve fazer-se acompanhar dos seguintes documentos: cartão de cidadão e cartão de 
beneficiário do seu subsistema de saúde, assim como dos exames complementares de 
diagnóstico;
7. traga toda a sua medicação;
8. o seu acompanhante pode permanecer consigo até ao inicio da cirurgia e poderá visitá- 
-lo na sala de recobro, se as condições o permitirem.

» tipos de anestesia:
 o tipo de anestesia que irá receber depende da natureza, local e duração da cirurgia.
 anestesia geral: consiste na administração de medicamentos (anestésicos) que o man- 
terão a dormir durante toda a cirurgia.
 anestesia local e regional: consiste na injeção de um anestésico na proximidade do local 
da cirurgia ou próximo dos nervos da área que vai ser operada, provocando adormecimen-
to e perda da sensação dolorosa nessa área.
 sedação: consiste na administração de medicamentos para que fique confortável e ligei- 
ramente adormecido, mas capaz de responder a questões, se necessário.

3. quando tiver alta ser-lhe-á fornecida toda a informação verbal, escrita e documentos 
necessários. levará medicação para o controlo da dor nos primeiros dias. não pode 
conduzir, trabalhar com máquinas ou objetos cortantes, cozinhar, assinar documentos 
ou tomar decisões importantes nas primeiras 24 horas após a cirurgia.

será contactado por um enfermeiro do serviço nas primeiras 24 horas e aos 30 dias 
após a cirurgia.


