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O QUE PODE FAZER 
ENQUANTO AGUARDA
CIRURGIA



O que pode fazer enquanto aguarda cirurgia

Se a melhor opção de tratamento for a cirúrgica, 
sem outra terapêutica complementar, terá de 
aguardar pelo agendamento da cirurgia.

É evidente que durante este tempo de espera, que 
se pode prolongar por várias semanas, irá realizar 
outros exames e terá consultas adicionais entre as 
quais a consulta de anestesiologia, com o objetivo 
de o preparar para a cirurgia e estabilizar outras 
doenças associadas que coexistam. Tudo faremos 
para que este período de espera seja curto. 

Mas este tempo de incerteza, não deve ser considerado um tempo perdido na 
preparação para a cirurgia. Existem seguramente muitas formas de, ativamente, tentar 
melhorar o seu estado físico e psíquico, de modo a chegar ao dia da cirurgia mais 
otimista e mais bem preparado.

Desde o momento da realização da primeira 
consulta de especialidade no IPO Lisboa até à 
proposta da terapêutica mais indicada para o seu 
caso, irá decorrer algum tempo necessário à 
realização de exames.

Como tal, na tentativa de reduzir as complicações que podem resultar dos tratamentos 
e das cirurgias é importante que, desde o momento do diagnóstico da sua doença, se 
mantenha ativo.

É do conhecimento geral que após uma cirurgia, principalmente se for torácica e/ou 
abdominal, haverá diminuição da sua atividade física, maior dificuldade respiratória no 
pós-operatório resultante da dor, nomeadamente, quando faz inspirações profundas e 
consequente redução importante da sua autonomia.

Seguidamente são indicados alguns comportamentos que deve adotar, bem como, 
alguns exercícios que deve realizar diariamente, durante o processo de preparação 
para a cirurgia.
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ÁREAS ONDE A SUA INTERVENÇÃO PODERÁ SER DECISIVA:

ATIVIDADE FÍSICA / RESPIRATÓRIA / AUTONOMIA1



BICICLETA

MARCHA
Progressão
Aumentar velocidade da passada 
Piso irregular

SUBIR E
DESCER
ESCADAS

Deve realizar exercícios físicos num total de cerca 
de 150 min/semana (20-30 min diários).

Tenha atenção ao seu grau de cansaço evitando 
situações como sensação de falta de ar ou 
dificuldade em falar durante a realização dos 
exercícios. 

EXERCÍCIOS
AERÓBICOS

Deve iniciá-los na posição de deitado, com a barriga para cima e 
depois faça-os, preferencialmente, sentado.  

Pode fazer os seguintes exercícios em qualquer posição. 

Faça 3 séries de 3 a 4 repetições, cada.

INSPIRAR EXPIRAR

Consciencialização do padrão respiratório 

Ÿ Sustenha a respiração no final da inspiração durante 3-5 segundos;

Ÿ Deite o ar todo fora para poder encher bem o pulmão; 
Ÿ Inspire, pelo nariz, lenta e profundamente. Se ajudar, coloque a 

mão na barriga para a sentir distender; 

Ÿ Expire lentamente, pela boca, até sair todo o ar. 
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 MANTENHA A ATIVIDADE FÍSICA

EXERCÍCIOS DE EXPANSÃO TORÁCICA



Exercício respiratório com os membros superiores  

Ÿ Quando inspira, leve os braços para cima;

Ÿ Sustenha a respiração no final da inspiração durante                      
3-5 segundos; 

Ÿ Quando expira, leve os braços para baixo.

Para aumentar a dificuldade pode fazer o mesmo, agarrando 
numa garrafa de água de meio litro em cada mão. 

B

A
Ÿ Sentado numa cadeira, com as costas 

direitas, coloque as mãos atrás do 
pescoço e inicie o exercício como 
demonstra a imagem A, conjugando com 
a inspiração lenta e prolongada. 

Ÿ À medida que deita todo o ar fora, realize 
o movimento como indicado na imagem 
B, na tentativa de juntar os cotovelos à 
frente da face. 

HIGIENE DIÁRIA

TOMAR
BANHO VESTIR E 

CALÇAR
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MANTENHA-SE AUTÓNOMO NAS SUAS 
ATIVIDADES DIÁRIAS



O que pode fazer para reduzir o impacto desta situação?

Também sabemos que 50% dos doentes que são admitidos num hospital estão 
malnutridos ou em risco de malnutrição. Se esta situação não for corrigida no pré-
operatório poderão aparecer problemas mais graves no pós-operatório: recuperação 
funcional comprometida, defesas imunitárias deficientes com maior risco de infeções, 
atraso na cicatrização das feridas e mau funcionamento de alguns órgãos. Tudo isto 
culminando num maior tempo de internamento.

Antes da cirurgia há muitas e variadas razões para que o seu estado de nutrição se 
degrade sem se aperceber. Pode acontecer devido a obstrução mecânica do tubo 
digestivo pelo tumor, má absorção intestinal, efeitos secundários da terapêutica que está 
a realizar (como náuseas, vómitos e/ou diarreia), diminuição da absorção de alguns 
nutrientes e outros fatores, como por exemplo a depressão, o isolamento social, a insónia 
e a ansiedade. 

AUMENTE A INGESTÃO DE ALIMENTOS RICOS EM PROTEÍNAS

As proteínas contêm aminoácidos essenciais que o organismo humano não é 
capaz de sintetizar e que são vitais para o processo de cicatrização. Têm de ser 
obtidos através da dieta pela ingestão de alimentos ricos em proteína, 
sobretudo os de origem animal.
Boas fontes de proteínas são a carne, peixe, ovos, leite, iogurte e queijo, mas 
não são as únicas. As proteínas também se encontram em alimentos de 
origem vegetal como feijão, grão, ervilhas, lentilhas, aveia, quinoa, soja, tofu, 
nozes, amêndoas e castanha de caju.

Teor de proteínas por 100 g
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ESTADO NUTRICIONAL2

QUEIJO

CARNE E PEIXE

OVO INTEIRO

LEITE E IOGURTE 

 6 g    

3 g
15 g

20 g 

ERVILHAS FRESCAS/CONGELADAS 
GRÃO-DE-BICO COZIDO

SOJA
TOFU    

LEGUMINOSAS
FEIJÃO MANTEIGA COZIDO

LENTILHAS 

8 g

12 g

8 g

9 g    

 6 g
9 g

FRUTOS SECOS
MIOLO AMÊNDOA C/ PELE
MIOLO NOZ
MIOLO PINHÃO
CASTANHA CAJU    

21 g
16 g 
30 g
19 g    

COGUMELOS    2 g    



INCLUA PEIXE GORDO NA SUA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA

Atum, sardinhas ou cavala. Estes peixes contêm ácidos gordos 
polinsaturados nomeadamente da serie ómega 3. Os ácidos 
gordos, além de serem fonte de energia e atuar na regulação da 
síntese de proteínas, melhoram a função do sistema imunológico.

PREFIRA ALIMENTOS INTEGRAIS A ALIMENTOS REFINADOS

Os grãos integrais, além de outros nutrientes, contêm 
vitaminas do complexo B, essenciais para a construção do 
sistema imunológico e ajudam no processo de cicatrização. São 
exemplos o pão, arroz, massas e flocos de cereais integrais 
(trigo, milho, aveia).  

INGIRA 5 PORÇÕES DE FRUTAS E VEGETAIS TODOS OS DIAS

Exemplo: 2 peças de fruta, 1 sopa de legumes, 1 salada e 1 
porção de hortaliças/legumes cozidos ou 3 peças de fruta, 2 
sopas de legumes. Escolha frutas e vegetais com grande 
variedade de cores pois são excelentes fontes de vitaminas do 
complexo B, antioxidantes (vitaminas A, C e E) e outras 
moléculas com atividade biológica como polifenóis, todos 
fundamentais para o sistema imunológico antes, durante e 
após a cirurgia. Ter em casa legumes e frutas congelados é uma 
opção, se não for possível fazer compras com frequência.

EVITE O CONSUMO DE AÇÚCAR E ALIMENTOS AÇUCARADOS

Bolos, sobremesas doces e bebidas açucaradas e alimentos 
processados com elevado teor de gordura saturada e de sal 
(charcutaria e salsicharia). 

CONSUMA GORDURAS SAUDÁVEIS COMO O AZEITE

Rico em ácidos gordos monoinsaturados, que desempenham 
um papel importante na integridade das células e na saúde 
cardiovascular. Outros alimentos como óleo de amendoim, 
frutos oleaginosos (nozes, avelãs, amendoins) e abacate também 
contêm alguma quantidade deste tipo de gordura. Evite o 
consumo de gordura de origem animal e de alimentos fritos.
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REFORCE A INGESTÃO DE ÁGUA NAS TRÊS SEMANAS 
ANTES DA CIRURGIA

Um objetivo geral para o consumo diário de água é de 2,5 a 3 litros.

Manter-se bem hidratado ajudará no processo de recuperação. 
Também ajudará durante o período de jejum, imediatamente 
anterior à cirurgia, em que a água não é permitida. 

ESTABELEÇA HÁBITOS ALIMENTARES CONSISTENTES

A refeição da noite deve ser 
semelhante ao almoço. Lembre-se 
de incluir lanches saudáveis com 
fruta, iogurte, cereais integrais e 
frutos secos. 

Tome um bom pequeno-almoço 
todos os dias, incluindo uma boa 
fonte de proteína (leite, queijo, 
iogurte, ovo, frutos secos). O almoço 
deve incluir uma fonte de proteína, 
grãos integrais, legumes e fruta. 

Se tiver dificuldade em ingerir 
a l i m e n t o s  s ó l i d o s ,  a d a p t e  a 
consistência, triture os alimentos, 
opte por purés de legumes com carne 
ou peixe, purés de fruta ou batidos; se 
tem pouco apetite ou se sentir 
enfartamento opte por refeições de 
menor volume e mais frequentes.
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Informe o seu médico sobre quaisquer vitaminas, minerais, ervas, 
produtos e medicamentos sem receita médica que esteja a tomar.

Exemplos de suplementos a interromper, assim que sua cirurgia seja 
agendada: echinacea, ephedra, alho, gengibre, ginkgo biloba, ginseng, 
alcaçuz, erva de São João e raiz de valeriana.

Nota: A malnutrição grave prévia à cirurgia e determinado tipo de cirurgias 
requerem intervenção nutricional individualizada podendo ser necessária 
suplementação específica a avaliar pelo médico e/ou nutricionista.

Algumas substâncias podem ser prejudiciais durante a cirurgia e deve parar 
de tomá-las antes.



O tempo de espera para uma cirurgia oncológica parece por vezes demasiado longo, 
podendo despertar emoções e sentimentos negativos (inutilidade, impotência, 
incerteza, perda de controlo, ansiedade, desespero), mas é importante  que mantenha 
a motivação e o otimismo e que continue a relacionar-se com familiares e amigos, 
evitando o isolamento. 

Ÿ Limitar os consumos de álcool, tabaco e outras substâncias;

Ÿ Ativar as estratégias psicológicas com que habitualmente lida com o stress e 
adversidades da vida; poderão também ajudá-lo nesta fase difícil da sua vida;

Ÿ Horários de sono regulares;

Ÿ Praticar atividades de relaxamento e prazer (ler, ver televisão, jardinagem, 
bricolage, hobbies, etc.);

Ÿ Conviver e partilhar sentimentos com familiares e amigos;

Ÿ Hábitos alimentares saudáveis;

Recomendações para uma vida mais saudável e boa saúde mental:

Ÿ Manter os contactos na sua comunidade;

O tempo que aguarda não deve ser considerado perdido mas antes  um oportunidade 
para adotar hábitos e estilos de vida saudáveis e cuidar da sua saúde mental.

Ÿ Manter atividade física regular ajustada à situação clínica;

Ÿ Se já tem problemas de saúde mental, é 
seguido em consulta de psiquiatria e/ou 
toma regularmente psicofármacos, 
aproveite este tempo de espera e faça uma 
nova consulta e ajuste a medicação à 
situação atual;

Ÿ Se a ansiedade, a tristeza, os pensamentos 
pessimistas forem persistentes, provocarem 
insónia e interferirem com as suas rotinas 
diárias, peça ajuda ao seu médico que o 
poderá referenciar a uma consulta de 
psicologia ou psiquiatria no IPO Lisboa.
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HÁBITOS DE VIDA E SAÚDE MENTAL3
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Ÿ Utilizar uma cama confortável; 

Ÿ A cama não deve ser utilizada para trabalho intelectual ou lazer, 
nomeadamente quando implica trabalho no computador/telemóvel.

Ÿ O ambiente deve ser silencioso e com a menor luminosidade possível 
(desligar televisão, relógios, telemóveis); 

Caso não consiga dormir mesmo aplicando estas medidas, peça ajuda              
ao seu médico assistente no IPO Lisboa ou ao seu médico de família.

Ÿ A temperatura no quarto deve ser confortável e estável durante a noite; 

O sono tem como função, entre outras, reparar o estado de ânimo ou de humor. Por 
isso é importante dormir bem. A dificuldade em dormir é frequente quando se 
aguarda por uma cirurgia oncológica. A preocupação, a ansiedade e a depressão 
podem interferir com a qualidade do sono provocando insónia ou sono não 
reparador. 

A higiene do sono consiste na adoção de um conjunto de medidas e comportamentos 
que possibilitam uma melhor qualidade e duração do sono.

As seguintes medidas, apesar de simples, são úteis para o ajudar a dormir:
Ÿ Estabelecer um horário regular de deitar e acordar; 

Ÿ Evitar fumar e ingerir bebidas alcoólicas, sobretudo nas 4 horas antes de se 
deitar; 

Ÿ Evitar a ingestão de cafeína (café, chás, refrigerantes e chocolate) antes de 
dormir;

Ÿ Evitar refeições pesadas, picantes ou ricas em açúcar, 4 horas antes de 
dormir. Preferir uma refeição ligeira;

Ÿ Praticar atividade física regular, esta deve ser evitada nas horas próximas do 
horário do início do sono; 

Ÿ No caso de fazer uma sesta, não exceder os 45 minutos e esta deve ocorrer 
antes do meio da tarde; 

HIGIENE
DO SONO



ÁLCOOL
Em muitas situações oncológicas o consumo de álcool está contraindicado. 

Ÿ Uma mulher não deve exceder uma bebida padrão por dia ou 10 g de 
álcool;

Ÿ Um homem, entre os 18 e os 64 anos, pode consumir até duas bebidas 
padrão ou 20 g de álcool diariamente. Acima dos 65 anos o consumo 
deve reduzir-se a uma bebida padrão por dia ou 10 g de álcool;

Uma bebida padrão equivale a um copo de vinho

Deve discutir este assunto com o seu médico assistente.

Ÿ Um consumo esporádico não deve exceder, numa única ocasião, as 40 g de 
álcool na mulher e 50 g no homem (equivalente a 4 e 5 copos de vinho, 
respetivamente).

Noutras situações o álcool poderá ser consumido em quantidade moderada de 
forma regular ou esporádica: 

Cerveja
300 ml

12 g álcool

Vinho maduro
100 ml

10-12 g álcool

Espirituosos
50ml

8-10 g álcool

Destilados
30ml

10-12 g álcool
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CONSUMOS



Consumos excessivos e regulares de álcool poderão causar graves problemas de 
abstinência no pós-operatório, dificultar a sua recuperação e o sucesso de 
tratamentos futuros.

No caso de consumos superiores, dificuldade em deixar de beber ou problemas de 
saúde relacionados com o álcool, deverá informar o seu médico assistente que 
providenciará a orientação adequada. 

TABACO
O tabaco é um fator de risco para a doença 
cardiovascular e para diversas doenças 
oncológicas. 

No IPO Lisboa existe uma Consulta de 
Cessação Tabágica que o poderá ajudar.  
Se não conseguir parar de fumar, no 
internamento poderão ajudá-lo com 
tratamentos de substituição (pensos ou 
pastilhas de nicotina).

Informe-se com o seu médico.

Este é um excelente período para deixar de 
fumar.

Durante o 
internamento não 

poderá fumar

OUTRAS SUBSTÂNCIAS
Se tem outro tipo de consumos (marijuana, haxixe, cocaína, outras drogas) é 
fundamental informar o seu médico, a fim evitar interações com medicamentos 
ou síndromes de abstinência no pós-operatório.  

Se está motivado a parar estes consumos, poderemos ajudá-lo na decisão e no 
tratamento desse problema. 
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ANSIEDADE

A ansiedade é uma resposta normal do nosso cérebro a uma ameaça do exterior 
ou do nosso próprio corpo, por exemplo a uma doença grave ou cancro. Na 
resposta de ansiedade normal o nosso cérebro desencadeia uma série de 
adaptações fisiológicas que nos preparam para responder bem, a nível físico e 
psicológico, a uma situação previsivelmente difícil e/ou desconhecida.

Por vezes a resposta de ansiedade é de tal forma intensa e prolongada que se torna 
desajustada e nos impede de continuar a funcionar bem a nível pessoal, familiar e 
laboral. O que deveria ser uma resposta adaptativa e saudável torna-se uma resposta 
prejudicial e desagradável que pode evoluir para uma doença de ansiedade.

PREOCUPAÇÃO NORMAL

A sua preocupação não interfere
com as suas atividades diárias 

e responsabilidades.

Sente-se capaz de controlar 
a sua preocupação.

As suas preocupações são limitadas
a um número específico

de pequenos receios realistas.

As suas preocupações, mesmo sendo
desagradáveis, não causam

sofrimento significativo.

A sua duração é limitada 
a um período curto.
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A sua preocupação interfere 
significamente no seu trabalho,

atividades ou vida social.

A sua preocupação
é incontrolável.

Preocupa-se com todo 
o tipo de situações 

e tende a esperar o pior.

As suas preocupações,
causam muita perturbação e stress.

Tem preocupações quase
todos os dias, pelo menos

durante 6 meses.

PERTURBAÇÃO DE ANSIEDADE



A ansiedade patológica manifesta-se por uma grande variedade de 
sintomas físicos e psíquicos:

Ansiedade Patológica = Síndrome de Ansiedade

Sintomas 
comportamentais

Fuga, inquietação, paralisia,
evitamento, isolamento, 
dificuldades em falar...

Falta de ar, palpitações,
tensão muscular, boca seca,

dificuldade em engolir,
náusea, transpiração, calafrios,

tremor, visão turva...

Sintomas 
físicos

Sintomas 
cognitivos

Dificuldade de concentração,
esquecimento fácil, cansaço

mental, dificuldade na 
tomada de decisões, 

pensamentos 
negativos...

Nervosismo, angústia,
irritação, medo, 

zanga, frustração, 
menor tolerância,

perturbação do sono...

Sintomas 
emocionais

Se não consegue controlar a sua ansiedade enquanto espera pela 
cirurgia peça ajuda ao seu médico de família ou ao seu médico do 

IPO Lisboa. 
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A tristeza normal distingue-se da 
depressão. 

Listamos alguns sintomas que 
caracterizam a depressão-doença. 

Sentimentos de tristeza, desânimo, 
vontade de desistir, pessimismo 
quanto ao futuro e à evolução da 
doença podem surgir neste tempo 
em que se confronta com um 
diagnóstico difícil e aguarda o 
tratamento cirúrgico. Mas estes 
sentimentos e pensamentos 
negativos deverão também ser 
breves e ligeiros, dando lugar a um 
estado de autoconfiança, vontade 
de viver e sensação de “estar 
preparado para lutar contra a 
doença”. 

Se sente alguns deles, persisten-
temente nos últimos dias ou 
semanas, peça ajuda ao seu 
médico de família ou ao seu 
médico do IPO Lisboa. 

A depressão é um estado pato-
lógico, uma doença, e necessita de 
ajuda médica e psiquiátrica para 
se tratar.

DEPRESSÃO

TRISTEZA NORMAL
Ÿ Habitualmente tem uma causa

(por exemplo, falecimento de alguém próximo)
Ÿ Reage a estímulos positivos

Ÿ Reação normal de tristeza, perante 
problemas ou perdas

Ÿ Melhora com o tempo

Ÿ Perda funcional limitada

Ÿ Passageira/pontual

Ÿ Não afeta o sono nem o apetite

DEPRESSÃO

Ÿ Prejuízo funcional, ou seja, dificuldade para 
realizar tarefas e interfere nas relações sociais

Ÿ Perda de interesse generalizado ou prazer

Ÿ Não reage a estímulos positivos

Ÿ É uma doença e precisa de ser tratada

Ÿ Sentimento de vazio, irritabilidade
Ÿ Falta de energia, cansaço fácil

Ÿ Sentimentos de culpa, menor auto-estima   
e autoconfiança

Ÿ Pensamentos suicidas

Ÿ Diminuição do desempenho no trabalho, 
isolamento social e negligência pessoal

Ÿ Dificuldade de concentração

Ÿ Sem tratamento, com o tempo piora

Ÿ Angústia e desesperança

Ÿ Mais duradoura/intensa (>2 semanas de 
tristeza profunda

Ÿ Alteração do sono, apetite, menos energia

Ÿ Não precisa de existir uma causa
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No IPO Lisboa existe apoio psicológico e psiquiátrico.
Peça ajuda. Fale com o seu médico.
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Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa

Tel. 217 229 800
www.ipolisboa.min-saude.pt
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