ORIENTAÇÕES A PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
ORIENTAÇÃO E PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO
 Para Todos os Procedimentos - Cirurgias
 Na véspera do dia do procedimento, somente dieta leve (sopa e alimentos cozidos);
 Jejum absoluto (incluindo água) a partir das 22 horas do dia anterior ao
procedimento;
OBS: pacientes cardíacos e hipertensos, ingerir medicamento conforme prescrito pelo
médico - com o mínimo de água possível - às 6 horas do dia do exame.

 Aparar os pelos da região genital com tesoura, deixando o mais curto possível;
 As unhas deverão estar sem esmalte (nem base);
 Não fazer uso de nenhum tipo de maquiagem;
 A higiene corporal (banho) deverá ser realizada normalmente pela manhã;
 Não vir com acessórios (brincos, pulseiras, piercings, relógios, etc);
 Se solicitado pela equipe, retirar prótese dentária e guardá-la antes de entrar na sala
do procedimento;
 Vir ao procedimento com acompanhante (maior de 18 anos) que possa dispor de
horário livre, sem restrições (será permitido apenas 1 acompanhante no quarto) ;
 O horário marcado para chegar à clínica não será o horário do exame, podendo
haver espera para iniciar o procedimento;
 Não é permitido a permanência de acompanhante no centro cirúrgico e corredor
próximo. O acompanhante deverá permanecer no quarto ou na recepção da clínica
durante o procedimento;
 Não é permitido criança no quarto;
 Após a alta médica, o paciente não poderá sair dirigindo.
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ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES
 Somente Para Video Histeroscopia Cirúrgica, Vídeo Laparoscopia e
demais pequenos procedimentos cirúrgicos
 No dia anterior, ingerir 2 (dois) comprimidos de Dulcolax às 14h00 e 1 (um)
comprimido às 16h00;
 Para o procedimento de Vídeo Laparoscopia (e demais exames que não sejam via
vaginal), fazer higiene do umbigo (cotonete, água e sabão).

OBSERVAÇÕES:
 Se não puder comparecer na data agenda, favor entrar em contato o mais
breve possível para reagendar ou o cancelar.
 Visando lhe proporcionar mais agilidade no seu atendimento solicitamos:
o Confirmar o agendamento com a secretária do médico.
o Verifique se não há pendências junto ao seu convênio/plano de saúde.
o Traga seu RG, Carteira do Convênio e guia/pedido assinado e carimbado com o
CRM visível do seu médico.
o Venha com roupas práticas, que possam lhe facilitar durante os procedimentos a
serem realizados.
o No ato do atendimento, ao assinar a guia de autorização, verifique se os seus
dados, tais como telefone, e-mail e endereço estão corretos. Isto é muito
importante para que possamos nos comunicar com você posteriormente.
o Em breve, o seu agendamento poderá ser realizado e confirmado através do
aplicativo Whatsapp. Aguarde informações!
Dúvidas ? Entre em contato conosco.
Há mais de 30 anos trabalhamos para oferecer o melhor para nossos clientes,
ampliando a nossa eficácia no tratamento da saúde.
Sua opinião é muito importante para que possamos continuar evoluindo.
Ficaremos agradecidos com sua visita ao nosso site, preenchendo a nossa
pesquisa de satisfação.
Coloque lá o seu depoimento.
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