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CIRURGIA DA FISSURA ANAL 

Descrição do ato clínico

O procedimento cirúrgico habitualmente 
realizado é a esfincterotomia lateral interna. 
Esta cirurgia envolve um corte numa pe-
quena área do músculo do ânus, permitindo 
a cicatrização da úlcera. 

Cuidados pré-operatórios

n  Consulta de anestesia;

n  Antes de ir para o bloco operatório deve reti-
rar próteses (dentária, ocular) e adornos e co-
locar meias elásticas.

Cuidados pós-operatórios (imediatos)

n  Manter repouso no leito até indicação clínica;
n  Não retirar as meias elásticas, estas devem 

ser mantidas até ao 1.º levante;
n  Movimentar as pernas e os pés de 2 em 2 

horas e até fazer o 1.º levante.

n  Dieta/jejum (de acordo com a indicação 
do anestesiologista);

n  Banho pré-cirúrgico – deverá ser feito com 
solução aquosa de Cloro-hexidina 4% na vés-
pera da cirurgia (noite) e na manhã do pró-
prio dia da cirurgia;

n  Exames/Medicação do domicílio – levar 
para o hospital; certifique-se se haverá me-
dicamentos que deve suspender antes da 
intervenção;

n  Realização de clister de limpeza, de acordo 
com indicação médica;

Cuidados pós alta (domicilio)

n  É importante que providencie a pre-
sença de um acompanhante/familiar 
no momento da alta e para apoio no 
pós-operatório;

n  Evite o uso de papel higiénico (deve usar 
toalhete húmido);

n  Realize a sua higiene anal com água morna 
e sabão de pH neutro e sempre que eva-
cuar. Seque bem com uma toalha sem 
friccionar;

n  Pode (e deve) eliminar gases e evacuar 
assim que sentir necessidade, após a 
cirurgia;

n  Nas primeiras dejeções poderá ter uma li-
geira perda de sangue;

n  Deve usar um emoliente fecal ou laxante 
para prevenir a obstipação;

n  Evitar esforços físicos ou pegar em pesos;
n  Evite estar muito tempo sentado;
n  Utilize roupa confortável e não muito justa;
n  Alimentação rica em fibras - alimentos co-

zidos ou grelhados, sem molhos ou condi-
mentos. Beber água ou chá, comer frutas 
(maça com casca) e legumes, evitar o con-
sumo de bebidas alcoólicas e gasosas;

n  Retomar a medicação habitual de acordo 
com indicação médica;

n  Contactar o médico ou recorrer ao hospital 
em caso de dor intensa e persistente (que 
não alivie com a medicação), hemorragia;

n  Não faltar à consulta de pós-operatório.


