
NEWSLETTER DA CASA DE SAÚDE DA BOAVISTA 

Os utentes submetidos a uma intervenção cirúrgica da Coluna Cervical deverão usar um Colar Cervical mediante orientação médica.

O QUE É UM COLAR CERVICAL?
É uma imobilização que tem como função manter a Coluna Cervical em posição neutra e anatomicamente correta no período pós cirurgia.

QUANDO É COLOCADO?
É colocado no bloco operatório, imediatamente após a cirurgia

QUE TIPO DE COLAR CERVICAL?
Habitualmente, e mediante prescrição médica, o Colar Cervical a colocar será do tipo semirrígido.

QUANTO TEMPO TERÁ DE USAR O COLAR CERVICAL?
De um modo geral, o Colar Cervical terá de ser usado cerca de 30 dias após a cirurgia e de acordo com a prescrição médica.

PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM ANTES DA ALTA HOSPITALAR
› Remover penso cirúrgico, vigiar ferida operatória, executar limpeza e desinfeção e colocar novo penso oclusivo.
› Marcar dia para remover material de sutura.
› Ensinar os procedimentos a ter após a alta hospitalar.

PÓS – OPERATÓRIO 
DE CIRURGIA DA COLUNA CERVICAL Por Enf. Jorge Castanheira

Enfermagem da Casa da Saúde da Boavista

PRODECIMENTOS APÓS A ALTA HOSPITALAR
› Higiene Pessoal
Pode tomar banho completo, podendo retirar o Colar Cervical, mas devendo manter a Coluna Cervical imóvel. Após a higiene, deverá recolocar o 
Colar Cervical, de preferência, em frente a um espelho, de modo a que o Colar �que confortável e devidamente colocado, centrado e ajustado.

› Dormir
Para dormir, deverá permanecer com o Colar Cervical. Contudo, existem casos cirúrgicos em que é possível retirar o Colar Cervical para dormir, 
sendo essa informação fornecida pelo Médico.

› Alimentação
Nos primeiros dias após a cirurgia, poderá sentir alguma di�culdade em deglutir os alimentos, devido à manipulação cirúrgica, pelo que deverá 
ingerir alimentos moles e, gradualmente, retomar a alimentação normal.

› Relações Sexuais
Não existe qualquer tipo de contraindicação, desde que mantenha a coluna cervical imobilizada. Deve evitar posturas que tragam qualquer sinal 
de desconforto.

› Condução de veículos
Habitualmente, está autorizado a dirigir cerca de 30 dias após a cirurgia.
Ao conduzir um veículo, deverá utilizar o Colar Cervical para maior proteção. Contudo, deve ter a noção de que o uso do Colar Cervical diminui a 
capacidade física para conduzir dentro das normas de segurança. No entanto, e com base nas regras de habilitação legal para conduzir, desaconsel-
ha-se a condução enquanto usar o Colar Cervical.

› Percursos de carro na qualidade de passageiro
Sempre que faça qualquer deslocação de carro como passageiro, deve usar o Colar Cervical como proteção.

› Subir e descer escadas
Procurar sempre o apoio do corrimão. Subir os degraus lentamente. Olhar o mínimo possível na direção dos pés, para não forçar a Coluna Cervical 
e, também, para minimizar hipotéticas situações de desequilíbrio.

› Caminhar
Sempre que for caminhar, deve evitar pisos irregulares e rampas íngremes nos primeiros dias após a cirurgia, evitando situações de instabilidade e 
desequilíbrio.

› Carregar pesos
Está contra indicado pegar em pesos, especialmente até aos 90 dias após a cirurgia.

› Retorno à atividade física
Habitualmente, após 90 dias de pós-operatório, já poderá voltar, lentamente, para as suas atividades físicas, seguindo sempre as orientações do seu 
Médico.

CUIDADOS COM O COLAR CERVICAL
Deve ser lavado diariamente com água e sabão neutro e bem seco antes de ser colocado novamente.
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