Sociedade Divina Providência
Hospital Nossa Senhora da Conceição

CONFIRMAÇÃO DE AGENDAMENTO
DE CIRURGIA
O Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Tubarão,
solicita sua presença no Setor de Negociação para confirmação do agendamento de cirurgia, com 48 h de antecedência, munido dos documentos abaixo:

Carteira de Identidade (RG) e/ou CPF e/ou Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) e/ou Carteira Profissional;
Para as internações cujo paciente é menor de idade, é
indispensável a apresentação da Certidão de Nascimento;
Para os procedimentos e materiais de alto custo, nos
casos em que a cirurgia for realizada através de plano
de saúde, trazer a autorização;
Carteira Nacional de Saúde (CNS).

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O PRÉ-ANESTÉSICO
Destacamos que as orientações abaixo são fundamentais para o
sucesso do seu tratamento e para a diminuição das chances de complicações.
Manter rigorosamente o jejum pré-operatório, conforme orientação do
médico anestesista;
Trazer consigo todos os exames pré-operatórios, incluindo exames radiológicos (raio-x, tomografia, ressonância magnética, cintilografia, etc), exames laboratoriais e formulário de avaliação pré-operatório;
Trazer apenas seus objetos de uso pessoal: chinelo, escova de dente, creme dental, pente, etc;
Remover peças dentárias móveis como: dentaduras, pivôs e pontes;
Não utilizar maquiagem, esmalte, grampos, presilhas de cabelo, lentes de
contato, joias (não trazer pertences de valor para o hospital);
Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo antes da intervenção
cirúrgica;
Comparecer ao hospital rigorosamente no horário marcado para a internação;
No dia da cirurgia, vir ao hospital acompanhado de uma pessoa responsável pois, ao término do procedimento, o paciente permanecerá ainda
por um período variável (entre meia hora a uma hora e meia) na Sala de
Recuperação Pós-anestésica. Somente depois do paciente totalmente estável, com relação às suas funções vitais, retornará ao quarto;
Por ocasião da alta hospitalar, o paciente deverá estar acompanhado de
um responsável. O paciente não deverá dirigir automóvel ou qualquer
outro veículo. Não utilizar meio de transporte coletivo (ex.: ônibus), evitar ambientes fechados, abafados, superlotados e que balancem bastante. Caso haja alguma intercorrência no trajeto para casa, é necessário que
o veículo que está transportando o paciente, tenha a possibilidade de retornar rapidamente ao hospital.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O atraso na internação poderá ocasionar a suspensão do procedimento.
Caso o paciente esteja resfriado ou gripado, com febre, tosse ou dores no corpo e
havendo necessidade de tomar medicamentos de uso geral (anti-inflamatórios,
analgésicos, antibióticos, antigripais ou outros quaisquer, num período inferior a
15 dias da cirurgia, deve-se retornar ao cirurgião/anestesista para reagendar o
procedimento.
O médico e o hospital devem ser comunicados previamente, caso o paciente não
tenha condições de comparecer à cirurgia agendada, pois toda estrutura estará à
sua disposição na data e horário marcado.
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