
Artroscopia 
do Ombro



ARTROSCOPIA DO OMBRO

Descrição do ato clínico

Técnica cirúrgica minimamente invasiva 
que permite explorar o interior das articu-
lações e tratar por 2 ou 3 pequenas incisões 
a maior parte das patologias da articulação 
previamente diagnosticadas.

A pouca agressividade cirúrgica permite 
um número mínimo de complicações, um 
curto período de recuperação e um pós-ope-
ratório pouco doloroso.

Cuidados pré-operatórios

n  Consulta de anestesia;
n  Dieta/jejum (de acordo com a indicação do 

anestesiologista);

no momento da alta e para apoio no 
pós-operatório;

n  Aplique gelo no local operado até indica-
ção clínica;

n  Não molhar penso, seguir indicação clínica 
para realização de novo penso e remoção 
de pontos ou agrafes;

n  Usar a imobilização de braço recomen-
dada pelo médico por 1 a 4 semanas;

n  Não fazer esforço com o braço do lado 
operado;

n  Dormir com a cabeceira da cama levan-
tada, para evitar esticar os tendões e cau-
sar mais desconforto;

n  Realizar fisioterapia segundo indicação clí-
nica, a fim de recuperar todo o movimento 
e amplitude da articulação;

n  O início da atividade física depende do 
problema e do tratamento efetuado, se-
guir sempre a indicação clínica;

n  Utilize roupa confortável e não apertada;
n  Retomar a medicação habitual de acordo 

com indicação médica;
n  Contactar o médico ou recorrer ao hospi-

tal em caso de dor intensa e persistente, 
edema no membro operado, aumento da 
temperatura no local da cicatriz, dificul-
dade em mobilizar o ombro para além do 
normal;

n  Não faltar à consulta de pós-operatório.

n  Banho pré-cirúrgico – deverá ser feito com 
solução aquosa de Cloro-hexidina 4% na 
véspera da cirurgia (noite) e na manhã do 
próprio dia da cirurgia;

n  Exames/Medicação do domicílio – levar 
para o hospital; certifique-se se haverá me-
dicamentos que deve suspender antes da 
intervenção;

n  Antes de ir para o bloco operatório deve 
retirar próteses (dentária, ocular) e adornos 
e colocar meias elásticas.

Cuidados pós-operatórios (imediatos)

n  Manter repouso no leito até indicação 
clínica;

n  Não retirar as meias elásticas;
n  Aplicação de gelo na região operada;
n  Cumprir posicionamentos indicados, mo-

bilizar as partes distais do membro ope-
rado (dedos da mão).

n  Manter a imobilização do membro ope-
rado (suspensor braquial);

n  Não mexer nos pensos;
n  O 1.º levante deve ser feito com ajuda do 

enfermeiro/fisioterapeuta, deve cumprir 
posicionamentos indicados pelos mesmos. 

Cuidados pós alta (domicilio)

n  É importante que providencie a pre-
sença de um acompanhante/familiar 


