
Hallux Valgus (joanetes)



HALLUX VALGUS (JOANETES)

Descrição do ato clínico

A cirurgia de Hallux Valgus, visa a corre-
ção cirúrgica da deformidade e alívio da dor 
(dedo grande do pé), devendo ser conside-
rada nos casos em que o tratamento conser-
vador não resulta.

Cuidados pré-operatórios

n  Consulta de anestesia;

n  Deve usar o calçado apropriado até indi-
cação clínica (sapato de Barouk ou sola de 
marcha);

n  Durante o período de recuperação não 
necessita de efetuar repouso absoluto, no 
entanto nas primeiras duas semanas é im-
portante a elevação do membro inferior 
para evitar o edema;

n  Repousar o membro operado, colocando-
-o numa posição elevada, utilizando uma 
almofada para auxílio;

n  O tempo de recuperação depende do tipo 
de cirurgia realizada, no entanto em média 
será entre seis a oito semanas;

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 pé operado, aumento da tem-
peratura no local da cicatriz, dificuldade 
em mobilizar o pé para além do normal.;

n  Não faltar à consulta de pós-operatório.

n  Dieta/jejum (de acordo com a indicação do 
anestesiologista);

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 meia elástica no membro não 
operado.

Cuidados pós-operatórios (imediatos)

n  Manter repouso no leito até indicação 
clínica;

n  Aplicação de gelo na região operada;
n  Movimentar a perna e pé não operado de 

2 em 2 horas e até fazer o 1.º levante;
n  Cumprir posicionamentos indicados, 

sempre de acordo com a indicação clí-
nica, membros inferiores devem estar 
elevados;

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

enfermeiro, deve cumprir posicionamen-
tos indicados pelo mesmo;

n  Deve usar calçado apropriado de acordo 
com a indicação clínica (sapato de Barouk 
ou sola de marcha) que irá permitir 
que o apoio do seu pé fique apenas no 
calcanhar;

n  Deambular com ajuda de canadianas.

Cuidados pós alta (domicilio)

n  É importante que providencie a pre-
sença de um acompanhante/familiar 
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  Deve usar canadianas para deambular até 
indicação clínica;


