
1)  NA SEMANA ANTERIOR À CIRURGIA  
 

Na semana anterior à cirurgia, deverá efetuar 

uma alimentação à base de carne, peixe e ovos, 

de forma a eliminar a ingestão de gorduras e, 

desta forma, possibilitar uma redução no tama-

nho do seu fígado, sendo este um aspeto facili-

tador no momento do procedimento cirúrgico. 

  

2) O INTERNAMENTO  
 

 O internamento no Serviço de Cirurgia 

ocorre no dia anterior à intervenção, uma 

vez que é necessário a realização de          

diversos procedimentos essenciais para a 

preparação cirúrgica; 

 No momento de admissão no Serviço de 

Cirurgia é efetuado um acolhimento e uma 

apresentação do mesmo; 

 É essencial efetuar uma colheita de dados, 

de forma a identificar todas as necessida-

des, para uma prestação de cuidados de 

enfermagem o mais adequada possível; 

 Há a necessidade de realizar alguns       

exames, nomeadamente um eletrocardio-

grama; Rx ao Tórax e Análises Clínicas; 

 Execução da técnica de tricotomia   (depi-

lação da região abdominal); 

 As refeições no dia anterior à intervenção 

são constituídas apenas por chá; 

 A partir das 0 horas, há necessidade de 

cumprir jejum, não sendo permitido a          

ingestão de alimentos ou líquidos; 

 É importante a realização de alguns exercí-

cios de respiração (inspirações profundas) 

e mobilização dos membros inferiores, de 

forma promover uma circulação mais ativa 

e, consequentemente, evitar a formação de 

trombos. 
 

O que trazer para o internamento:  

o Camisa ou pijama, roupão e chinelos; 

o Artigos de higiene pessoal (pasta e      

escova de dentes, pente), etc.; 

o Medicação habitual. 
 

Atenção: Os medicamentos que toma em casa 

devem ser entregues ao enfermeiro de serviço 

e não deverá tomar nenhum deles sem indica-

ção do enfermeiro ou médico. 

  

3) O DIA DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA  
 

 Logo de manhã, é essencial realizar uma 

higiene cuidada com um anti-séptico         

específico fornecido pelo enfermeiro; 

 Posteriormente, é necessário retirar todos 

os adornos, bem como a prótese dentária; 

 Quando for efetuada a transferência para o 

Bloco Operatório, mantém-se na sua cama, 

sendo acompanhado pelo enfermeiro até 

ao mesmo; 

 À chegada ao Bloco Operatório, será   

transferido para a mesa da sala de opera-

ções, ficando aos cuidados dos enfermei-

ros do Bloco Operatório; 

 Seguidamente, será efetuado o procedi-

mento da anestesia e, consequentemente, 

a intervenção cirúrgica;  

 Após a intervenção cirúrgica, será transfe-

rido para o Recobro, sendo este uma      

Unidade específica de cuidados pós-opera-

tórios, no qual aguardará algumas horas 

até regressar ao Serviço de Cirurgia; 

 Quando acordar, é possível que sinta muita 

sonolência, característica da anestesia; 

 Poderá sentir alguma dor, bem como algum 

desconforto, uma vez que após a interven-

ção cirúrgica está sujeito a inúmeros       

procedimentos que lhe são completamente 

desconhecidos: 

o Presença de 5 feridas cirúrgicas no     

abdómen; 

o Presença de um dreno, para que todos 

os líquidos que ficam em excesso no   

organismo possam ser eliminados; 



o Presença de algália, de forma a contro-

lar o débito urinário nas primeiras 24   

horas; 

o Presença de meias elásticas, que permi-

tam uma melhor circulação; 

 Quando for efetuada a transferência para o 

Serviço de Cirurgia, irá para uma Sala de 

Operados, até à manhã seguinte, de forma 

a possibilitar uma maior vigilância; 

 Neste dia, não poderá efetuar levante nem 

ingerir líquidos ou alimentos. 

 

4)  PERÍODO PÓS OPERATÓRIO  
 

 24 horas após a intervenção cirúrgica,      

serão retiradas as ligaduras elásticas, bem 

como a algália e poderá efetuar o levante; 

 No que concerne ao dreno, este é retirado 

normalmente no 2º - 3º dia após a interven-

ção cirúrgica; 

 No que diz respeito à alimentação, no       

primeiro dia do período pós-operatório,    

poderá iniciar a ingestão de pequenos      

goles de água; 

 Nos dias seguintes, poderá começar a       

ingerir chá e iogurtes, em quantidades de 

aproximadamente 20 ml, sendo que a partir 

do 5º - 6º dia passará a 50 ml; 

 Quando regressar a casa (normalmente      

5 dias após a intervenção cirúrgica), é      

importante cumprir todos os ensinos que 

serão previamente efetuados, no que diz 

respeito à alimentação, de forma a    mini-

mizar desconfortos; 

 Após a intervenção cirúrgica, continuará a 

ser acompanhado por médico, enfermeiro e 

nutricionista. 

 

 

“Ser feliz é não ter medo dos próprios 

sentimentos. 

É saber falar de si mesmo. 

É ter coragem para ouvir um “Não”!!! 

É ter segurança para receber uma  

crítica. Mesmo que injusta… 
 

Pedras no caminho? 

Guardo todas, um dia vou construir 

um castelo…” 

               Fernando Pessoa 
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