
Printing: 
Your printer might not print 
the same way our printers 
do, so make sure to try a 
couple of test prints. If things 
aren’t aligning quite right, 
experiment with the Scale to 
Fit Paper setting. It’s located 
in the Print dialog – just click 
Full Page Slides to get to it. 

And did you notice we made 
fold marks for you? They are 
really light, but if you don’t 
like them showing on your 
brochure, click View, Slide 
Master, and delete them 
before you print. 

Customizing the 
Content: 
If you need more 
placeholders for titles, 
subtitles or body text, just 
make a copy of what you 
need and drag it into place. 
PowerPoint’s Smart Guides 
will help you align it with 
everything else. 

By the way, if you need to 
move or copy the red lines, 
you can select them by 
clicking the dotted outlines. 
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§   Saída de sangue ou fluídos pela   

ferida operatória; 

§   Vermelhidão ou inchaço na ferida 

operatória; 

§  Dor persistente, mesmo com a toma 

de analgésicos prescritos; 

§ Diarreia com duração mais de 3 

dias; 

§ Náuseas e vómitos peristentes que 

não cedem com a medicação; 

§ Temperatura  > 38ºC. 

  

Cancro 

Colo-retal 
O que é  

Cirurgias realizadas                                      
Pós-operatório 

Contactos: 
Hospital do Espírito Santo de Évora 

Serviço de Cirurgia Geral 
 

Morada: Largo Sr da Pobreza, Évora 
 

Código Postal: 7000-811, Évora 

Telefone Geral – 266 740 100 
 
 
 

Procure Apoio 
Médico Se: 
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Cancro Colo-retal 

•  O que é ? 

•   O cólon e o reto constituem o intestino grosso, que tem 
como principais funções a absorção da água e o 
armazenamento das fezes antes destas serem 
eliminadas. 

•  É o 3º cancro mais frequente no mundo e o segundo 
mais frequente nos países desenvolvidos.   

•  Fatores de risco:  história familiar de cancro colo-retal,   
predisposição genética ao desenvolvimento de doenças 
crónicas do intestino, dieta rica em gorduras animais, 
baixa ingestão de frutas, vegetais ou cereais, consumo 
excessivo de álcool,  tabagismo e a  idade.  

•  Fatores protetores: exercicio fisico regular, alimentaçao 
saudável rica em fibras e pobre em gorduras. 

•  Os sintomas mais comuns são as alterações dos hábitos 
intestinais (diarreia ou obstipação), sangue nas fezes, 
dor abdominal, náuseas ou vómitos. Em casos mais 
avançados, podem ter perda de peso e do apetite. 

 

Tratamento 

       CÓLON                                RETO 

 
 

Cirurgia  

Principais Complicações: 
-  Infeção das feridas operatórias; 

-   Hemorragia; 

-   Deiscência de anastomoses (abertura da ligação intestinal); 

-   Lesão de órgãos abdominais. 

 
 

Após a Cirurgia 
Recobro no Bloco Operatório Central do HESE 
 
 
 

 

Unidade de Cuidados Cirúrgicos  Intermédios  
 
 

Cama na Enfermaria de Cirurgia Geral 
 
 

Alta após a cirurgia se: 

v   Ferida operatória bem; 

v Trânsito intestinal restabelecido; 

v   Dor controlada com analgésicos; 

v Levante e deambulação sem intercorrências 

v Tolerar dieta. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Sob Anestesia Geral 

 

 

Após alta: 

Ø  Realizar analgesia prescrita em sos; 

Ø  Profilaxia do tromboembolismo; 

Ø  Manter ferida operatória seca e limpa; 

Ø  Pensos simples em dias alternados; 

Ø  Remover agrafes/pontos após 10 dias; 

Ø  Não fazer levante de pesos > 5kg e aumentar 

gradualmente após o 1º mês ; 

Ø  Dieta progressiva; 

Ø  Consulta de Cirurgia Geral após 2-3 semanas;  

Ø  Consulta de estomas, se necessário. 
 QT-Quimioterapia                                                               

RT-Radioterapia 

CIRURGIA 

RT 
QT 

CIRURGIA 

QT 

•  Remoção de uma parte do intestino, incluindo o tumor 
com margens de segurança. e ligar as partes saudáveis 
(anastomose).  

•  Em certos casos, pode ser necessário fazer uma 
abertura do intestino na parede do abdómen  (estoma). 

CÓLON  

Hemicolectomia direita Hemicolectomia esquerda 

RETO  

Resseção anterior do Reto Amputação abdominoperineal 

v v 
Anastomose 

Tumor 

Estoma 

(Todas as cirurgias têm riscos!) 


