
Cirurgia da glândula 
suprarrenal



CIRURGIA DA GLÂNDULA SUPRARRENAL

Descrição do ato clínico

Consiste na remoção completa ou parcial 
de uma glândula suprarrenal. Em situações 
muito raras poderá ser necessário a remoção 
de ambas as suprarrenais.  

Pode ser efetuada por via clássica (anterior ou 
posterior) ou minimamente invasiva (laparoscó-
pica ou retroperitoneoscópica). 

Cuidados pré-operatórios

n  Consulta de anestesia;
n  Dieta/jejum (de acordo com a indicação do 

anestesiologista);

n  Manter pausa alimentar até indicação 
clínica;

n  Cumprir regime alimentar prescrito.

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  Não conduzir até indicação clínica;
n  Retomar lentamente a atividade física, evi-

tar esforços físicos ou pegar em pesos, esta 
deve ser iniciada de acordo com indicação 
clínica;

n  Retomar a medicação habitual de acordo 
com indicação médica;

n  Contactar o médico ou recorrer ao hospital 
em caso de dor abdominal intensa e per-
sistente (que não alivie com a medicação), 
febre constante (superior a 38º), sinais de 
infeção no local cirúrgico (rubor, calor e 
edema);

n  Não faltar à consulta de pós-operatório.

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 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 

Cirurgicos (UCIC); Unidade Medicina 
Intensiva (UMI);

n  Manter repouso no leito até indicação clínica;
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  Não mexer nos pensos operatórios;
n  O primeiro levante deve ser feito com o 

apoio e supervisão de um enfermeiro;


