
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia ERAS® 

Cirurgia Colorretal 
Este Guia vai ajudá-lo/a a preparar-se para a cirurgia.  

Por favor, leia-o atentamente com a sua família  

e traga-o no dia do internamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data/Hora/Local 

do internamento: 
_____________________ 

 

 

Cirurgião/ã responsável: 

___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermeiro/a ERAS®: 

___________________                             

 

 

Equipa ERAS® Colorretal 

Serviço de Cirurgia Geral 

Abril de 2019 
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Contactos Úteis      Telefone  

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

Hospitais da Universidade de Coimbra   239 400 400  

Cirurgia Geral – Internamento A    239 400 626 

Cirurgia Geral – Internamento B    239 400 627 

Cirurgia Geral – Internamento C    239 400 624 

Cirurgia Geral – Internamento D    239 400 625 

Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios 239 400 681 

Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos (Recobro) 239 400 677 

Cirurgia Geral – Consulta Externa   239 400 529 

Consulta de Estomaterapia     239 400 528 

 

Enfermeira/o ERAS®      961 949 9221 

Email: erashuc@chuc.min-saude.pt 

 

Horário de Visitas 

Cirurgia Geral – Internamento A e B (Piso 2), C e D (Piso 3) 

2 visitas por doente entre as 14:30 e as 20:00 

Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios (Piso 2) 

1 visita por doente das 8:30 às 09:00  

2 visitas por doente das 17:00 às 19:00 

Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos (Recobro) (Piso 1) 

Não são permitidas visitas 

                                                           
1 Contacto disponível em dias úteis, entre as 8 e as 15 horas. 



Guia ERAS® da Cirurgia Colorretal | 2019 

P
ág

in
a4

 

 

 

 

 

 

 

  



Guia ERAS® da Cirurgia Colorretal | 2019 

P
ág

in
a5

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

O que é a cirurgia colorretal? 

O que é o programa ERAS®? 

Prepare-se para a sua cirurgia 

O que trazer para o hospital? 

Véspera da cirurgia 

Dia da cirurgia 

1 Dia após a cirurgia 

2 Dias após a cirurgia 

3 Dias após a cirurgia 

Após a alta 

 

  



Guia ERAS® da Cirurgia Colorretal | 2019 

P
ág

in
a6

 

O que é a cirurgia colorretal? 

 

Quando comemos, os alimentos passam da boca para o esófago e 

depois para o estômago. 

Em seguida, passam para o intestino delgado, onde os nutrientes 

e os líquidos são absorvidos. 

O que não é absorvido passa para o intestino grosso para formar 

as fezes. Aqui são absorvidos mais líquidos. As fezes passam para 

o reto e são expelidas pelo ânus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cirurgia colorretal é a retirada de uma parte do intestino 

delgado, grosso ou reto.  

Pode ser realizada através de 4 ou 6 pequenos cortes no abdómen 

(laparoscopia – “por furos”) ou através de um corte de 10 a 20cm 

(laparotomia, conhecido como “barriga aberta”).  

Intestino grosso 

Estômago Fígado 

Esófago 

Intestino delgado 

Reto 
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O que é o programa ERAS®? 

 

O objetivo do programa ERAS® é permitir que recupere o mais 

rápido possível após a cirurgia. 

Sabe-se que quanto mais cedo o doente sai da cama e começa a 

comer, mais rápido recupera e com menos complicações. 

Reunimos uma equipa de cirurgiões, enfermeiros, anestesistas, 

nutricionistas, assistentes sociais, fisiatras e enfermeiros de 

reabilitação, que fará todos os esforços para que recupere 

rapidamente e regresse a casa de forma segura. 

 

 

No dia da 
cirurgia

• Vamos oferecer-lhe bebidas ricas em hidratos de carbono, que poderá 
beber até 2 horas antes da cirurgia. Pode também beber água ou chá. 

• 2 a 4 horas após a cirurgia poderá sentar-se numa cadeira. Poderá beber 
líquidos.

1 Dia após a 
cirurgia

• É importante sair da cama! Iremos ajudá-lo/a a sentar-se numa cadeira 
e/ou fazer curtas caminhadas na enfermaria.

• Se for possível, iremos retirar cateteres, sondas ou drenos.

• Poderá fazer uma refeição líquida.

2 Dias após a 
cirurgia

• Será capaz de se mexer com maior facilidade, bem como comer e beber.

• Vamos encorajá-lo/a a ser independente.

3 Dias após a 
cirurgia

• Poderá fazer um refeição passada.

• Idealmente, estará preparado/a para regressar a casa.
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Prepare-se para a sua cirurgia 

Uma boa preparação ajuda a melhor recuperação. 

 

Exercício físico 

 Faça caminhadas, 15 a 30 minutos, 

diariamente. Se já faz exercício físico 

regularmente, mantenha esse hábito. 

 Manter alguma atividade física é melhor que 

não fazer nada. 

Alimentação 

 Realize 4 a 5 refeições por dia. 

 Evite alimentos com muito açúcar ou 

gordura. 

 Beba 1,5 Litros de água/chá/sumo por dia. 
 

Álcool e tabaco 

 Recomendamos fortemente que pare de 

fumar antes da cirurgia, para reduzir as 

complicações pulmonares. 

 Não beba bebidas alcoólicas. 

 

Regresso a casa 

 Faça planos com antecedência. Prepare a 

sua casa para quando regressar. Peça ajuda a 

familiares ou amigos para o/a ajudar com a 

preparação das refeições, limpeza da casa, 

etc. 
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Exercícios para fazer em casa 
Para cada exercício, faça 10 repetições de cada vez. Se possível 

faça 2 sessões por dia. 

 

  

EXERCÍCIO 1 

Objetivo 

Aumentar o ar nos pulmões e utilizar 

corretamente os músculos respiratórios, 

dirigindo o ar para a barriga. 

Ação 

Deitado/a de barriga para cima, com uma 

mão na barriga e outra no peito, inspire 

pelo nariz de forma a empurrar a mão 

que ficou sobre a barriga, sustendo a 

respiração durante uns segundos. De 

seguida, expire pela boca com os lábios 

semifechados até conseguir expulsar 

todo o ar. 

EXERCÍCIO 2 

Objetivo 

Aumentar o ar nos pulmões e utilizar corretamente os músculos 

respiratórios, dirigindo o ar para o peito. 

Ação 

Deitado/a de barriga para cima, com as mãos na parte inferior do peito, 

inspire pelo nariz para direcionar o ar para as mãos, de forma a que estas 

se elevem. Sustenha a respiração durante uns segundos. Expire pela 

boca com os lábios semifechados até conseguir expulsar todo o ar.  

Repita todo o processo, desta vez com as mãos na parte superior do 

peito. 
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EXERCÍCIO 3 

Objetivo 

Aumentar o ar em cada um dos 

pulmões.  

Ação 

Deitado/a de lado, com uma mão no 

lado do peito, inspire pelo nariz de 

forma a empurrar a mão, sustendo a 

respiração durante uns segundos. De 

seguida, expire pela boca com os lábios 

semifechados até conseguir expulsar 

todo o ar. 

Repita o processo do outro lado. 

 

EXERCÍCIO 4 

Objetivo 

Conseguir a maior expansão torácica (do peito) possível. 

Ação 

Deitado/a de lado, eleve o braço e inspire profundamente. De seguida, 

expire pela boca, com os lábios semifechados e traga o braço para a 

posição inicial. 

Repita o processo do outro lado. 
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EXERCÍCIO 6 

Objetivo 

Atingir o máximo de volume possível na 

inspiração. 

Ação 

Deite o ar fora lentamente pelo nariz. Com os 

lábios bem fechados em volta do bucal do 

inspirómetro, inspire pela boca, sugando o ar para 

atingir o máximo de volume que conseguir 

(elevando o maior número de “bolas”). Deite o ar 

fora pelo nariz e repita o processo. 

EXERCÍCIO 5 

Objetivo 

Conseguir a maior expansão torácica possível. 

Ação 

Sentado/a, coloque os braços esticados sobre as pernas, segurando um 

rolo nas mãos. Inspire pelo nariz ao mesmo tempo que levanta os 

braços o mais possível. De seguida, deite o ar fora pela boca e vá 

trazendo os braços esticados até junto das pernas. 
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EXERCÍCIO 7 

Objetivo 

Eliminar a expetoração da orofaringe 

(garganta), de forma a prevenir 

infeções respiratórias no pós-

operatório. 

Ação 

Apoie a barriga com as duas mãos e 

inspire profundamente pelo nariz. 

De seguida, tussa para deitar fora a 

expetoração. 

EXERCÍCIO 8 

Objetivo 

Levantar da cama, prevenindo a dor e complicações na cicatriz. 

Ação 

Deitado/a de barriga para cima, dobre o joelho do lado contrário ao que 

se vai levantar.  Apoie a barriga com uma mão e vire-se de lado. De 

seguida, apoie o cotovelo do braço do lado para o qual se virou e a mão 

do lado contrário no colchão. coloque os pés fora da cama e levante o 

corpo para se sentar. 
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O que trazer para o hospital? 

 

 Este livro 

 Inspirómetro 

 Pijamas confortáveis 

 Robe 

 Chinelos confortáveis 

 Chinelos para banho 

 Produtos de higiene pessoal  

 Medicação habitual 

 Auxiliares de marcha (se em casa usar 

bengala/canadiana/andarilho) 

 Próteses auditivas/dentárias e óculos 

 Outro _____________________________________________ 

 

 NÃO TRAGA OBJETOS DE VALOR 

  



Guia ERAS® da Cirurgia Colorretal | 2019 

P
ág

in
a1

4
 

Véspera da cirurgia 

 

 Compareça na data e hora agendadas no 

internamento. 

 Informe os profissionais de saúde de toda 

a medicação que está a tomar, incluindo suplementos e 

produtos de ervanária. 

 

 Pode ser necessário limpar o 

seu intestino através de laxantes, 

clisteres ou ingestão de uma 

bebida para preparação 

intestinal. 

 

 Pode ingerir alimentos líquidos (pobres em fibras) até ao jantar. 

Após o jantar, pode beber líquidos claros (água, chá ou sumos 

sem polpa). 

 Se não houver contra-indicação, vamos oferecer uma bebida 

rica em hidratos de carbono, ao jantar e à ceia, que vai ajudar a 

diminuir a agressão da cirurgia e a minimizar a sensação de fome 

que pode sentir. 

 Antes de se deitar, tome um duche com o gel que lhe vamos 

entregar, para prevenir as infeções. Vista um pijama lavado. 

 

 Exponha todas as dúvidas que tenha.  

Queremos ajudá-lo/a.  

 Não é necessário 

 Laxantes 

 Clister 

 Preparação intestinal (beber 4 litros de 

água com solução de limpeza intestinal 

durante 4 horas) 
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Dia da cirurgia  
 

 Se não houver contra-indicação, até 2 

horas antes da cirurgia, vamos oferecer-lhe 

uma bebida rica em hidratos de carbono.  

 Tome um duche com o gel que lhe vamos 

entregar para prevenir as infeções. Lave os dentes/boca. 

 Vista a camisa que lhe vamos entregar sem apertar os 

botões/atilhos.  

 Não vista roupa interior. Não aplique qualquer produto na 

pele. 

 Retire todos os adornos (brincos, pulseiras, relógios, etc) ou 

próteses. 

 Se indicado, iremos aplicar umas meias elásticas nas pernas.  

 Evite trazer objetos de valor para o Hospital. Guarde todos os 

seus pertences no armário. 

 O/A Enfermeiro/a responsável irá levá-lo/a até o Bloco 

Operatório.  

 Se necessário, iremos remover os pêlos antes da cirurgia. 

 

Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos (UCPA) 

 Após a cirurgia, será transferido para a Unidade 

de Cuidados Pós-Anestésicos (UCPA, conhecida 

como “Recobro”). Não poderá receber visitas. 

Aqui: 

 - Fará medicação através de um cateter; 

 - Estará ligado/a a um monitor para vigilância; 

 - Terá uma máscara de oxigénio; 
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 - Pode ter uma sonda (algália) para esvaziar a sua bexiga; 

 - Poderá ficar com outras sondas ou drenos; 

- Iremos perguntar-lhe frequentemente se tem dor ou 

náuseas (enjoos). 

 

Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios (UCCI) 

 Após recuperar da anestesia, poderá 

necessitar de permanecer na UCCI ou regressar à 

enfermaria. Aqui receberá cuidados semelhantes 

à UCPA e: 

 - Poderá receber visitas (ver horários no início do Guia); 

- Poderá sentar-se numa cadeira e beber líquidos. 

 Após ter alta da UCCI, regressará ao serviço de Cirurgia Geral. 

 

Dia da Cirurgia 

Cumpri os objetivos? (coloque um X na resposta certa) 

Sim  Não 

        Sentar no cadeirão até 2 horas 

        Ingerir a dieta líquida 

        Ingerir 1 suplemento  

        Exercícios com espirómetro 

        Dor inferior a 4 ou ligeira 
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1 Dia após a cirurgia 
 

É importante sair da cama!  

 Poderá ser transferido/a para o serviço de 

Cirurgia Geral ou permanecer na UCCI. 

 Os/As Enfermeiros/as irão encorajá-lo/a a ser independente 

e ajudá-lo/a naquilo que não for capaz. 

 A sonda vesical (algália) poderá ser removida. 

 Será capaz de levantar-se da cama e ir ao quarto de banho. 

 Será capaz de permanecer fora da cama 4 a 6 horas. 

 Vamos incentivá-lo a caminhar curtas distâncias no corredor. 

 Poderá comer uma refeição de alimentos líquidos. Se gostar, 

pode tomar um café expresso por favorecer o seu trânsito 

intestinal. 

 Iremos perguntar-lhe frequentemente se tem dor ou náuseas. 
 

1 Dia após a cirurgia 

Cumpri os objetivos? (coloque um X na resposta certa) 

Sim  Não 

        Estar fora da cama 4 a 6 horas 

        Caminhar no corredor com ajuda 

        Exercícios com espirómetro 

        Ingerir a dieta líquida 

        Ingerir 1 suplemento 

        Beber 1 litro de água  

        Dor inferior a 4 ou ligeira 
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2 Dias após a cirurgia 

 

 Será capaz de se mexer com maior facilidade,  

bem como comer e beber.  

 Os/As Enfermeiros/as vão encorajá-lo/a a ser 

independente. 

 

 Poderá comer uma refeição de líquidos enriquecidos. 

 Deixará de ter soro e poderá fazer medicação em 

comprimidos. 

 A sonda vesical (algália) poderá ser removida, caso ainda não 

tenha sido retirada. 

 

2 Dias após a cirurgia 

Cumpri os objetivos? (coloque um X na resposta certa) 

Sim  Não 

        Estar fora da cama 6 horas 

        Caminhar no corredor sem ajuda, 3 vezes/dia 

        Exercícios com espirómetro 

        Fazer as refeições na sala  

        Ingerir a dieta líquida enriquecida 

        Ingerir 1 suplemento  

        Beber 1.5 litros de água 

        Dor inferior a 4 ou ligeira 
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3 Dias após a cirurgia 

 

 Será capaz de ser independente. 

 Idealmente, poderá ter alta. 

 

 Será realizado o penso da ferida operatória. 

 Poderá comer uma refeição de alimentos passados. 

 Os/as Enfermeiros/as irão explicar-lhe os cuidados que deve 

manter após a alta. 

 

3 Dias após a cirurgia 

Cumpri os objetivos? (coloque um X na resposta certa) 

Sim  Não 

        Estar fora da cama 6 horas 

        Caminhar no corredor sem ajuda, 3 vezes/dia 

        Exercícios com espirómetro 

        Fazer as refeições na sala  

        Ingerir a dieta sem resíduos passada 

        Ingerir 1 suplemento  

        Beber 1.5 litros de água 

        Dor inferior a 4 ou ligeira 

        Não ter qualquer “tubo ou fio” 
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Após a alta 

 A/o Enfermeira/o ERAS® irá telefonar-lhe 

48 horas após a alta, para garantir que não 

houve complicações e ajudá-lo/a se 

necessitar. 

 No entanto, sempre que necessitar, pode contactar 

telefonicamente a Equipa ERAS®. 

 

Dor e enjoos 

 Na alta, levará uma receita com medicação 

para dor e enjoos. 
 

Ferida/Penso 

 Levará uma Carta para o/a Enfermeiro/a de 

Família, com a descrição dos cuidados de penso, 

assim como a data para retirar pontos/agrafos 

(se necessário). 

 Se o penso repassar ou descolar, deverá 

agendar consulta com o seu/sua Enfermeiro/a no Centro de 

Saúde. 
 

Alimentação 

 Deverá manter dieta conforme indicação dos 

profissionais de saúde. 

 Evite alimentos picantes, que provoquem 

gases ou enjoos. 

 Mantenha as indicações do pré-operatório: várias refeições por 

dia, dieta variada, hidratação com pelo menos 1,5Litros água/dia. 
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Trânsito intestinal 

 Após a cirurgia, os seus hábitos intestinais 

podem modificar-se. Pode ficar mais obstipado 

(“mais preso”) ou defecar com maior 

frequência.  

 Mantenha atividade física e ingestão de líquidos para facilitar 

o trânsito intestinal. 
 

Atividade física 

 Mantenha-se ativo e retome a rotina habitual 

que tinha antes da cirurgia. 

 Peça ajuda a familiares e amigos para as 

tarefas domésticas. 

 Evite levantar pesos e subir/descer escadas. 

 Utilize uma cinta abdominal, sempre que indicado pela equipa 

de saúde. 

 Habitualmente, se não tiver dor e se sentir bem, poderá 

retomar a sua atividade sexual. 

 Pode conduzir, desde que não esteja a tomar medicação que 

interfira na condução. 

 O/A seu/sua cirurgião/ã irá decidir consigo quando poderá 

retomar a sua atividade laboral. 

 

 A/o Enfermeira/o ERAS® irá telefonar-lhe 30 

dias após a alta, para garantir que não houve 

complicações e ajudá-lo/a se necessitar.  

 No entanto, sempre que necessitar, pode contactar 

telefonicamente a Equipa ERAS®. 
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Sinais de alarme 

 Se a sua ferida começar a ficar quente, vermelha e com perda 

de líquido; 

 Se tiver febre (temperatura superior a 38ºC); 

 Se não conseguir beber ou comer; 

 Se tiver mais dor do que o habitual e que não passa com a 

medicação. 

 

Ligue para a/o Enfermeira/o ERAS® e siga as suas orientações 
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Notas 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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A Equipa ERAS® Colorretal  

deseja-lhe uma rápida recuperação. 
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