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NEFRECTOMIA 
TOTAL, PARCIAL OU RADICAL  

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), adornos 
e colocar meias elásticas.

Cuidados pós-operatórios (imediatos)

n  É previsível que vá para a Unidade de 
Cuidados Intermédios Cirúrgicos (UCIC);

n  Manter repouso no leito, até indicação clínica;
n  Não retirar meias elásticas, estas devem 

ser mantidas até ao 1.º levante;
n  Movimentar as pernas e os pés de 2 em 2 

horas e até fazer o 1.º levante;
n  É importante fazer exercícios respirató-

rios, para melhorar a função respiratória 
e recuperação cirúrgica; suster a respira-
ção durante alguns segundos, e deitar o 
ar fora muito lentamente pela boca;

n  Não mexer nos pensos e drenos;
n  Deve iniciar ingestão hídrica, logo que 

haja indicação.

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  Faça uma dieta saudável, que inclua frutas, 
legumes, cereais integrais e alimentos de 
baixo teor de gordura. Evite o consumo ex-
cessivo de proteínas, sal, açúcar, alimentos 
muito condimentados, fritos, pré-cozinha-
dos e enlatados;

Descrição do ato clínico

A intervenção tem como finalidade a re-
moção total ou parcial de um rim. Nos tu-
mores malignos é realizada a nefrectomia 
parcial/radical de acordo com as dimensões 
e localização  tumorais.  

A nefrectomia total é realizada em rins 
não funcionantes com patologia benigna 
sintomática.

n  Hidratação diária adequada de acordo 
com orientações médicas;

n  Evite bebidas gasosas, com álcool e 
cafeína;

n  Vigiar a tensão arterial;
n  Evite esforços (pegar em pesos, correr, 

etc) e conduzir até indicação médica;
n  De acordo com o seu médico poderão ser 

desaconselhados os desportos de con-
tato, como futebol, basquete, lutas e artes 
marciais;

n  Vigiar a quantidade e características da 
urina de acordo com indicação médica;

n  Retome a medicação habitual de acordo 
com indicação médica;

n  Contactar o médico ou recorrer ao hos-
pital em caso de febre (superior a 38º), 
hematúria (sangue na urina), penso com 
sangue ou dor intensa que não cede à 
medicação;

n  Não faltar à consulta de pós-operatório.

Cuidados pré-operatórios

n  Consulta de anestesia;
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;


