
Procedimento cirúrgicos necessitam de risco cirúrgico e consulta pré anestesia.  

O risco cirúrgico avalia o potencial de complicações pré e trans operatórias, ou seja, 

avalia a segurança do paciente em realizar aquele procedimento. Levando em conta a 

condição física no pré-operatório e a complexidade do procedimento que será 

realizado. 

A consulta pre-anestésica permite ao anestesiologista uma melhor avaliação e preparo 

para a anestesia, conhecendo melhor o quadro clínico do paciente, alergias, 

complicações anestésicas prévias e permitindo ao paciente esclarecer dúvidas sobre o 

tipo de anestesia e como serão os cuidados durante o procedimento.  

Durante todo o procedimento, você terá o acompanhamento de um anestesiologista, 

que permanecerá ao seu lado avaliando seus dados vitais (respiração, pressão arterial, 

frequência cardíaca) bem como a taxa de oxigenação do sangue e seu ritmo cardíaco. 

Ele cuidará para que você fique tranquilo e sem dor durante toda a cirurgia. 

Internação 

Sua internação na Rede Mater Dei de Saúde, deverá ser feita com pelo menos 2 horas 

de antecedência do horário previsto para o procedimento cirúrgico. Você deverá 

portar documento de identidade, carteira do convênio, um acompanhante, todos os 

exames (exames de sangue, Risco cirúrgico e Avaliação Pré-anestésica) e o Termo de 

Consentimento Informado para Cirurgia. 

Jejum Pré Operatório 

- 8 horas para sólidos  

- 6 horas para leite não-humano ou fórmula, 

- 4 horas para leite materno 

- 2 horas para líquidos claros, sem grumos (ex: Gatorade) ou água. 

 

Preparo Pré Operatório 

- Remover peças dentárias móveis como dentaduras, pivôs e pontes. 

- Não utilizar, no dia da cirurgia, cosméticos ou acessórios (brincos, relógios, etc) 

- Evitar o consumo de bebidas alcoólicas  2 dias previamente à intervenção cirúrgica. 

- Evitar o consumo de cigarro por pelo menos 15 dias antes da intervenção cirúrgica. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dentadura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piv%C3%B4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bebida_alco%C3%B3lica


 

 

Cuidados Pós Operatórios Imediatos 

Ao final do procedimento, você será encaminhado (a) a sala de recuperação pós-

anestésica. Neste local, você permanecerá em observação por aproximadamente 2 

horas, com monitoração dos seus dados vitais. Serão feitos medicamentos para 

controle de dor e se necessário nova avaliação do médico anestesiologista. 

No quarto, evite levantar da cama, mantenha o membro operado elevado. Tome 

bastante líquido e prefira refeições leves.  

Sempre terá um membro da nossa equipe no hospital. Em caso de necessidade entre 

em contado com equipe de enfermagem, para que o médico internista seja chamado 

para avaliá-lo(a). 

No dia seguinte 

A alta médica será data pela manhã, normalmente até as 9h, por um membro da nossa 

equipe.   

Uma fisioterapeuta passará no quarto antes de sua alta para lhe orientar sobre os 

exercícios e como andar com muletas/andador. 

 

Em casa 

Você não deverá apoiar o pé operado a não ser que autorizado pelo seu médico. 

Manter o membro operado sempre elevado evitará edema, dor e desconforto. 

Retorne suas medicações de rotina e obedeça a prescrição médica pós-operatória. 

Sempre que for andar com muletas ou andador, ande com cuidado, devagar e utilize 

sempre calçados firmes no outro pé. Chinelos e sandálias NÃO devem ser utilizados 

enquanto estiver usando muletas ou andador. 

 

Cuidados com o curativo 

O curativo não deve ser retirado ou trocado em casa, exceto por orientação do seu 

médico. 

Não molhar em hipótese alguma o curativo. 



As trocas do curativo serão realizadas nos retorno médicos (1a e 2a semanas pós 

operatórias). 

Dúvidas frequentes 

Quando coloco o pé para baixo, sinto uma pressão na panturrilha e meus dedos 

ficam mais escuros, isto é normal? 

SIM. É NORMAL.  
Devido a imobilização, ocorre diminuição do retorno venoso, e quando você fica em 
pé, é como se todo o sangue se concentrasse na panturrilha (batata da perna), dando 
essa sensação de pressão e alterando a coloração dos dedos. 
 
O remédio acabou, posso comprar outra caixa? 
 
NÃO. O medicamento prescrito deve ser utilizado conforme orientação médica. Em 
caso de necessidade, serão prescritos novos remédios quando do seu retorno ao 
hospital. 
 
Meus dedos estão inchados, o que devo fazer? 
 
Mantenha a perna elevada e procure seguir corretamente as orientações do 
fisioterapeuta sobre os exercícios. Movimentar os dedos ajuda na circulação e a 
diminuir o edema. 
 
Tomei os remédios conforme receita medica e ainda estou com muita dor, o que 
fazer? 
 
Os pós operatórios de cirurgia de pé e tornozelo, geralmente não são muito dolorosos. 
Em caso de dor que não melhore com os medicamentos prescritos, que esteja 
insuportável, você deve retornar ao hospital. Terá um membro da nossa equipe a 
disposição para atendê-lo(a). 
 
O local da cirurgia está doendo, pode ser trombose? 
 
A dor da trombose ocorre na panturrilha, uma dor contínua, que não melhora com o 
repouso e elevação da perna. O medicamento ameniza os sintomas, porem não por 
completo. A panturrilha fica empastada, dura e dolorosa a palpação. Em caso de 
suspeita de trombose, você deve ir imediatamente ao hospital. 
 
 
 
 
 


