
Varizes 

O QUE SÃO ? 

São veias dilatadas, localizadas debaixo 

da pele e que são provocadas por  

insuficiência das válvulas venosas 

 

 

 

 

 

 

 

EM QUE CONSISTE A CIRURGIA? 

São retiradas veias de grande e/ou médio 

calibre através de algumas incisões 

(cortes) na pele. Estas veias podem ser 

totalmente removidas ou seccionadas 

(cortadas) sem qualquer problema para  a 

circulação da perna.  

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ANESTESIA? 

Pode ser anestesia geral ou BSA (picada 
nas costas), de acordo com o médico 
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Atividade Física: 

 Nas primeiras 24h recomenda-se o repouso 

no leito o maior tempo possível, levantando- 

se apenas para ir ao WC ou para comer. 

 Após as 24h, para evitar complicações 

(como a trombose venosa) não deve ficar 

o tempo todo na cama. Deve deambular 

dentro de casa, mas evitar estar parado/a 

em pé e na posição de sentado. 

 Não há problema em subir escadas desde 

que não sejam muitos degraus e o faça de 

forma lenta. 

 Na 1ª semana deverá elevar os pés da  ca-

ma até aos 10 cm para que os pés fiquem 

mais altos em relação ao resto do corpo 

 

 Enquanto estiver deitado, faça movimentos 

de esticar e encolher as pernas e os pés  

para fazer circular melhor o sangue nas 

pernas. 

 Poderá retomar atividade física regular ao 

fim de 30 dias. Para exercícios físicos mais 

pesados ou de competição deve ter um período de 

pausa de 60 dias. 

Complicações frequentes: 

 Equimoses (algumas extensas) nas 

pernas que deverão desaparecer ao  

fim de ± 1 mês. 

 Nódulos sob a pele (devem desapare-

cer ao fim de ± 4 meses). Pode usar 

água morna para aliviar. 

 Edema (inchaço) pode permanecer 

até ao 3º mês  após a cirurgia e só 

diminui com uso da meia elástica. 

 Perda de sensibilidade é comum em 

alguns pontos da perna. 

 Dor ligeira é normal, mas repousar  

durante ±1h poderá aliviar. Caso a 

dor persista contacte o médico. 

 

Penso: 

 Evitar molhar o penso. 

 O penso será realizado segundo as 

recomendações da enfermeira no  

momento da alta clínica. 

 Assim que retirar as ligaduras deve  

colocar a meia elástica de compressão 

média (que deverá adquirir antes da 

cirurgia). Os pontos serão retirados  

conforme indicação médica. 

 

 

Alimentação: 

Desde que tolere pode fazer a sua  

alimentação habitual. Recomenda-se uma 

maior ingestão de líquidos, nomeadamente, 

água. 

Medicação: 

 Deverá cumprir a prescrição médica. 

Tempo aproximado de baixa médica: 

 Deverá ser aproximadamente entre 15 

a 30 dias, de acordo com a evolução 

da cicatrização. 

 PÓS-OPERATÓRIO 


