ORIENTAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIO CIRURGIA CARDÍACA
Nome do paciente:
Dt. Nasc: _____/______/____

Convênio:

Dt. Proc.: _____/______/____

Equipe Responsável:

Tipo Procedimento:
ORIENTAÇÕES PARA O PACIENTE CIRÚRGICO
Sua cirurgia está agendada para as ______ :______ . Comparecer às ______ : ______ no setor de internação (entrada pela
recepção na rua Corumbá – fundos do hospital). Trazer os documentos pessoais do paciente e do acompanhante.
Cirurgia ás 07h00
- Deverá chegar as 08h00 do dia anterior no setor de internação que deixa tudo preparado e avisa equipe clínica;
- Avaliação clínica no consultório pela manhã do dia anterior (entre 08h00 e 11h00);
- Paciente retorna ás 17h00 para internar.
Cirurgia ás 13h00
- Deverá chegar as 08h00 do dia anterior no setor de internação que deixa tudo preparado e avisa equipe clínica;
- Avaliação clínica no consultório pela manhã do dia anterior (entre 08h00 e 11h00);
- Paciente retorna no dia seguinte às 07h00 para internar.
Cirurgia Segunda às 07h00
- Deverá vir no sábado e passar pela Avaliação Clínica no consultório pela manhã (entre 08h00 e 11h00);
- Paciente retorna no Domingo às 17h00 para internar.
Infecções prévias: Antes da cirurgia, se estiver com alguma infecção (febre, diarreia, furúnculo, celulite, foliculite, sinusite, dor de
garganta, infecção urinária ou gripe, por exemplo) comunicar o médico;
Equipe ECCOR: (65) 3054-0688 (Francisca ou Janete).
Depilação: Não depile o local a ser operado antes da cirurgia. A retirada dos pelos será realizada no hospital.
Jejum: Não comer e ingerir líquidos 12 horas antes do procedimento conforme orientação médica.
Adornos: Não trazer joias, dinheiro e bolsa pois o hospital não se responsabiliza por objetos durante a cirurgia e durante sua
permanência no hospital.
Uso de Celular: Não é permitido o uso de celular durante o período de internação.
Exames e Imagens: Não esquecer de trazer os exames de imagens e laboratoriais originais realizados durante o período préoperatório, inclusive o CD de laudo do cateterismo.
Higiene: Tome banho completo na noite anterior e novamente no dia da cirurgia. Use toalha e roupas limpas.
Acompanhante: É imprescindível a presença do acompanhante maior de idade para a realização do procedimento. Durante o
período de internação somente será permitido acompanhante para os pacientes acima de 60 anos e menor de 18 anos.
Encaminhamento: O paciente será encaminhado a unidade de internação para preparo para cirurgia apenas 1 hora antes.
Durante a cirurgia: O Acompanhante poderá aguardar na sala de espera da internação até que o paciente seja encaminhado ao
UTI/UCO após a cirurgia.
Encaminhamento pós-cirúrgico: Ao término da cirurgia, a equipe de enfermagem entrará em contato com a internação (na
recepção Corumbá) que irá informá-lo do encaminhamento do paciente a UTI/UCO e informações médicas sobre o procedimento. O
paciente não receberá visita imediatamente. No dia seguinte poderá receber visitas nos horários de visita. A previsão é de que o
paciente ficará 1-2 dias na UTI/UCO.
Horários de visita: Unidade Coronariana (UCO): 12h00 às 13h00 / Unidade de Terapia Intensiva: 16h00 às 17h00
Solicitação de Dinheiro: Comunicamos que o hospital não solicita deposito em dinheiro por telefone, caso receba alguma ligação
entrar em contato com o hospital pois pode ser algum estelionato.
Comunicar com antecedência, caso não seja possível comparecer para o procedimento cirúrgico.
Contato: 99997-6818 (Setor de Internação)
Medicamentos de uso contínuo devem ser suspensos no dia da cirurgia devido ao jejum. Por favor, traga uma cópia de sua
receita ou as medicações que faz uso com você.
Se você estiver usando Warfarin (Marevan, Coumadin, Marcoumar), Clopidogrel, Prasugrel, Brilinta Xarelto, Pradaxa, Eliquis,
AAS você deve avisar com 7 dias de antecedência para orientação adequada. Sua cirurgia será suspensa caso esteja em
uso destas medicações no dia da internação devido ao risco de sangramento.
OBS: Estas orientações deverão ser realizadas 72 horas e 24 horas antes da data do procedimento cirúrgico.

______________________________
Setor de Internação
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