
 

 

 
CARTEIRA DE SERVIÇOS DO BLOCO OPERATÓRIO 

 

ACSA 
Acreditação 

 

Na carteira de serviços do Bloco Operatório do Hospital Santa Maria Maior, E.P.E.- Barcelos constam os serviços 

prestados pelas várias especialidades cirúrgicas e a execução de técnicas anestésicas e outras necessárias 

para a segura execução dos procedimentos cirúrgicos. 

O Bloco Operatório é constituído por 2 salas operatórias onde é realizada Cirurgia Programada, Cirurgia de 

Urgência e Cirurgia de Ambulatório e ainda uma Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos com capacidade física 

para 4 camas monitorizadas e intervenção em situações de urgência e emergência no pós-operatório imediato.  

O período de funcionamento do Bloco Operatório é das 08h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira, estando o 

mesmo encerrado fora desse horário e durante o fim-de-semana. 

Sempre que a urgência cirúrgica o justifique, é interrompida uma das salas de cirurgia programada ou ambulatório, 

para operar o doente urgente. 

 
Carteira de Serviços 
 

 
A.  

1. Cirurgia Geral - técnicas convencionais e laparoscópicas para cirurgia endócrina, cirurgia ano-rectal, 

cirurgia gastroenterológica, cirurgia da parede abdominal e tecidos moles 

2. Cirurgia Oftalmológica 

3. Cirurgia Ortopédica dos membros superiores e inferiores  

4. Cirurgia ORL para adultos e crianças 

5. Cirurgia Urológica  

B.  

1. Anestesias gerais: intravenosas, balanceadas, inalatórias 

2. Anestesias regionais: Bloqueio subaracnoideu, bloqueio epidural torácico, lombar e caudal, bloqueio 

do plexo braquial, bloqueios de nervos periféricos.  

3. Anestesias combinadas (Anestesias gerais + Anestesias Loco-regionais) 

4. Sedações e Sedo-analgesias 

5. Cuidados Anestésicos Monitorizados 

C.  

1. Monitorização não invasiva: Electrocardiograma, tensão arterial, oximetria de pulso, Frequência 

respiratória, Dióxido de carbono endtidal, BIS, monitorização do relaxamento muscular (TOF). 

 

D. Disponível apoio radiológico no intraoperatório com intensificador de imagem 

 

E. Disponível apoio de anatomia patológica com exames extemporâneos 

 

F. Disponível apoio laboratorial 

 

G. Disponível capacidade de Intubação naso/orotraqueal por Broncofibroscopia com apoio de Pneumologia 

 

H. Disponível Imunohemoterapia 

 

I. As equipas cirúrgicas são constituídas por um anestesiologista, um cirurgião principal, cirurgiões ajudantes 

em número variável, três enfermeiros na sala operatoria (um enfermeiro instrumentista, um enfermeiro de 

anestesia e um de circulação), um enfermeiro no UCA e um assistente operacional. Todas as intervenções 

cirúrgicas, à exceção de pequena cirurgia, têm a presença de um médico anestesiologista. 

 

J. Todos os procedimentos cirúrgicos e anestésicos necessitam de consentimento informado escrito.  


