UNIDADE DE CIRURGIA DE AMBULATÓRIO

1

CONTACTOS

CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE
HOSPITAL PULIDO VALENTE

EM CASO DE DÚVIDA OU SINAIS DE ALARME

2

3

UNIDADE DE CIRURGIA
DE AMBULATÓRIO (HPV)

› Dias úteis (08-22h)

Tel.: 217 548 266
› Dias úteis (22-08h)
Tel.: 925 422 874
› Fins de Semana e Feriados
Tel.: 21754800 Ext: 92219
RECOBRO 1 Recuperação da anestesia e funções vitais

RECOBRO 3 Levante e preparação para a alta anestésica

ANTES
DA CIRURGIA
TRAGA consigo a sua medicação habitual e aparelhos para a apneia do sono;
É OBRIGATÓRIO CUMPRIR JEJUM com: 8 horas
para refeições pesadas, 6 horas para refeições le
ves ou sumos, 2 horas para água e chá;
O JEJUM INCLUI pastilhas elásticas, rebuçados e
sumos;

Email:
secretariado.uca2@chln.min-saude.pt
Morada:
Alameda das Linhas de Torres,117
1769-001 Lisboa

ANESTESIA

PARA CIRURGIA
DE

RECOBRO 2 R
 ecuperação das funções básicas para níveis
anteriores aos da cirurgia

AMBULATÓRIO

SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA

O JEJUM NÃO INCLUI a sua medicação, que po
derá ser tomada com apenas um gole de água,
pelo menos 2 horas antes da intervenção.
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EM QUE

CONSISTE
A ANESTESIA

SER-LHE-ÃO SEMPRE DADOS NO DECORRER DA CIRURGIA ALGUNS ANALGÉSICOS
QUE TÊM EFEITO POR VÁRIAS HORAS APÓS
A CIRURGIA, QUER NUMA ANESTESIA GERAL, SEDAÇÃO OU LOCO-REGIONAL.

QUAIS OS RISCOS
DA ANESTESIA
Embora seja um procedimento globalmente
seguro, qualquer um dos fármacos administrados não está isento de efeitos secundários
como:
›d
 or no local de injeção, reação alérgica,
comichão;

A ANESTESIA
GERAL

A ANESTESIA
LOCO-REGIONAL

RECORRE A FÁRMACOS ADMINISTRADOS NUMA VEIA através de um cateter,
OU POR VIA INALATÓRIA por uma máscara
que se adapta à face. Esses fármacos servem para deixa-lo(a) inconsciente e sem dores, de modo a poder ser efetuada a cirurgia. As máscaras ou tubos são colocados de
modo a ajuda-lo(a) a respirar durante o período de inconsciência, sendo removidos no
despertar da anestesia.

CONSISTE EM ADMINISTRAR FÁRMACO
ANESTÉSICO JUNTO AOS NERVOS RESPONSÁVEIS PELA SENSIBILIDADE do local
que será operado, dando uma sensação de
insensibilidade dessa região e por vezes dificuldade em mobilizá-la. O efeito anestésico tem a duração de algumas horas, revertendo na totalidade passado esse período.
Neste procedimento, poderá ficar acordado ou sob sedação.

›d
 ores de cabeça, sensação de tontura ou
vertigem, visão dupla;
› boca seca, dor na boca ou garganta;
›d
 ores musculares, fraqueza generalizada,
danos nos dentes ou alterações da voz
(raramente)
O risco de reações adversas como enfarte ou
trombose, podem acontecer, embora extremamente raras.

COMO POSSO
MINIMIZAR O RISCO
ASSOCIADO À ANESTESIA?
› L imitar ao máximo a atividade tabágica

A SEDAÇÃO

› Melhorar a sua tolerância ao exercício físico
e reduzir o excesso de peso

UTILIZA FÁRMACOS QUE O DEIXAM
ADORMECIDO MAS FACILMENTE DESPERTÁVEL e sempre numa zona de conforto. Permite que continue a respirar sem auxílio de máscaras ou tubos. Pode ser
utilizada em conjunto com uma anestesia
local.

›C
 umprir jejum
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SITUAÇÕES COMO CONSTIPAÇÕES,
PNEUMONIAS, TENSÃO ARTERIAL E
DIABETES DESCONTROLADAS PODEM
CONTRA-INDICAR A ANESTESIA, POR
POREM EM RISCO A SUA SEGURANÇA.

› Avisar o anestesiologista de todos os seus
problemas de saúde associados
› Procurar saber quais dos medicamentos
pode continuar a fazer e quais deverão ser
suspensos antes da cirurgia (alguns podem
interferir com a anestesia).
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