
Cirurgia da Tiroide 



CIRURGIA DA TIROIDE 

Descrição do ato clínico

A intervenção tem como finalidade a re-
moção total ou parcial (remoção de um só 
lobo) da glândula tiroide. 

A tiroidectomia é feita por incisão cer-
vical  podendo ser uti l izadas técnicas 
vídeo-assistidas.

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 

n  Não retirar as 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 respiratórios, 
para melhorar a função respiratória e recu-
peração cirúrgica; suster a respiração du-
rante alguns segundos, e deitar o ar fora 
muito lentamente pela boca.

n  Manter pausa alimentar até indicação 
clínica, cumprir regime alimentar pres-
crito, dieta semilíquida fria (6h/8h após a 
cirurgia).

n  Depois da cirurgia poderá ter drenos no pes-
coço, não deve mexer ou puxar.

n  Repouso vocal.

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  Se a sutura operatória for com cola bioló-
gica, no banho deve secar sem esfregar. Se 
for penso não molhar.

n  Retomar lentamente a atividade física, evi-
tar esforços físicos que impliquem movi-
mentos bruscos ou pegar em pesos.

n  Não conduzir até indicação clínica.
n  Repouso vocal, num período de cerca de 

10 dias após a cirurgia (evitar cantar, elevar 
a voz, falar de forma incessante, pigarrear). 
Nos primeiros dias após a cirurgia poderá 
notar alteração da voz (rouquidão), dor 
de garganta/sensação de corpo estranho 
(estas alterações serão transitórias).

n  Evitar ambientes poluídos ou com produ-
tos irritantes (ar condicionado e fumo).

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 medicamen-
tos 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  Após a cirurgia é previsível que vá para 
a Unidade de Cuidados Intermédios 
Cirúrgicos (UCIC).

n  Manter repouso no leito até indicação 
clínica.

n  Terapia da fala se indicação médica.
n  Alimentação - comer alimentos semi-líquidos 

e moles para diminuir o desconforto do ali-
mento na garganta; manter alimentação lí-
quida e mole (iogurtes, sumos naturais, sem 
gás, batidos, gelatinas, fruta cozida, ovos, me-
xidos, sopa onde pode adicionar carne ou 
peixe e passar tudo com varinha, mágica), 
evitando alimentos quentes, duros e ásperos 
até indicação médica.

n  Habitualmente a partir da 2.ª semana po-
derá alimentar-se de comida mole e morna 
como esparguete com carne picada, em-
padão, puré ou arroz com carne tenra e 
desfiada.

n  Deve proteger a ferida operatória, logo que 
bem cicatrizada com protetor solar (fator 
50+).

n  Retomar a medicação habitual de acordo 
com indicação médica.

Não esquecer toma diária 
de terapêutica de substituição em jejum

n  Contactar o médico ou recorrer ao hospi-
tal em caso de febre constante (superior a 
38º), complicações na cicatrização; seroma 
(acumulação de líquidos), hematoma (acu-
mulação de sangue) sinais de infeção no 
local cirúrgico (rubor, calor e edema).

n  Não faltar à consulta de pós-operatório.


