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VARICOCELO 

Descrição do ato clínico
A intervenção tem como finalidade o trata-

mento cirúrgico da dilatação das veias (vari-
zes) da bolsa escrotal. Esta dilatação provoca 
o acúmulo de sangue, dor, aumento da tem-
peratura e edema na região da bolsa escrotal, 
podendo causar infertilidade. 

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;

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  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  Aplicar gelo no local operado;
n  Não mexer nos pensos e drenos.

Cuidados pós alta 
(domicilio)

n  É importante que providencie a presença de 
um acompanhante/familiar no momento da 
alta e para apoio no pós-operatório;

n  Coloque suspensão (apoio) do escroto 
com cueca tipo slip, até indicação médica;

n  Aplicação de gelo 4 vezes/dia por períodos 
de 20 minutos até indicação médica;

n  Não molhar o penso;
n  Evitar fazer esforços (levantar ou pegar em 

pesos) e/ou realizar atividade física intensa 
com risco de traumatismo local;

n  Evite nadar, tomar banho de imersão, usar 
o jacuzzi ou qualquer outra atividade em 
que a ferida cirúrgica fique coberta de 
água, até indicação médica;

n  Não conduza até indicação médica;
n  Abstinência sexual até indicação médica;
n  Retomar a medicação habitual de acordo 

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

tal em caso de dor intensa ou edema do 
escroto, febre (superior a 38º), hemorragia, 
alteração da sensibilidade no escroto;

n  Não faltar à consulta de pós-operatório.


