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PRÓTESE TOTAL DO JOELHO

Descrição do ato clínico

A intervenção tem como finalidade substi-
tuir a parte da articulação do joelho que está 
danificada, geralmente devido a artroses e 
dores incapacitantes.

 

Cuidados pré-operatórios

n  Consulta de anestesia e imunohemoterapia;
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  Não mexer nos pensos e drenos;
n  Após o 1.º levante deve cumprir posicio-

namentos indicados pelo enfermeiro/
fisioterapeuta;

n  Pode ter indicação clínica para mobilização 
ativa do joelho com ajuda de um aparelho 
(artromotor).

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  No primeiro mês, use meias de compressão 
durante o dia, podem ser retiradas durante a 
noite, salvo indicação médica em contrário;

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

n  Aplique gelo no local operado durante 
cerca de 1 mês;

n  Deve sempre sair ou entrar na cama pelo 
lado operado;

n  Deve usar canadianas/andarilho até indi-
cação clínica;

n  Quando se deitar de lado, deite-se sobre 
o lado não operado com uma almofada 
entre as pernas para manter a prótese es-
tável e segura;

n  Quando estiver sentado, mantenha os 
membros inferiores ligeiramente elevados 
de modo a diminuir o edema;

n  Use calçado antiderrapante;
n  Só poderá conduzir após indicação clínica;
n  Atividades de vida diária; tomar duche 

em vez de banho de imersão; usar tapete 
antiderrapante, entrar para o automóvel, 
sentando-se 1.º no banco e depois rodar as 

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  No pós-operatório imediato é previsí-
vel que vá para a Unidade de Cuidados 
Intermédios Cirúrgicos (UCIC);

n  Manter repouso no leito até indicação 
clínica;

n  Não retirar as meias elásticas;
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, deve 

permanecer em decúbito dorsal (deitado 
de barriga para cima);

n  Não cruzar as pernas;

pernas para o interior do mesmo, sair do 
automóvel colocando 1.º as pernas de fora;

n  Para se sentar; sentar-se numa cadeira de 
assento alto, sente-se lentamente sem do-
brar a perna operada;

n  Não deve: cruzar as pernas; sentar-se em 
cadeiras baixas; fazer força com a perna 
operada até indicação clínica;

n  Marcha e Movimento: 1.º coloca as cana-
dianas; 2.º coloca a perna operada; 3.º co-
loca a perna sã. Não deve: fazer carga com 
a perna operada até indicação clínica; incli-
nar o tronco para a frente, para se sentar ou 
apanhar objetos do chão;

n  Nas escadas: Para subir; 1.º coloca no de-
grau a perna sã, 2.º coloca a perna operada, 
3.º coloca por fim as canadianas. Para des-
cer; 1.º coloca as canadianas no degrau de 
baixo, 2.º coloca a perna operada, 3.º coloca 
a perna sã;

n  Para prevenir quedas; os corredores da 
sua casa devem estar livres de obstáculos 
(mobílias, cadeiras, evitar tapetes no chão 
e chão húmido);

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 ou rubor na perna operada, au-
mento da temperatura no local da cicatriz, 
febre constante (superior a 38º) ou dificul-
dade em mobilizar a perna para além do 
normal;

n  Não faltar à consulta de pós-operatório.


