
Hemorroidas 

O QUE É? 

As hemorroidas são veias dilatadas,  

localizadas em volta do ânus (externas) ou  

dentro do ânus (interna). 

Consulta Externa 

EM QUE CONSISTE A CIRURGIA? 

Consiste na remoção do tecido que causa 

a hemorragia e a dilatação.  

TIPO DE ANESTESIA 

Pode ser anestesia geral ou BSA (picada 

nas costas), de acordo com o médico 

anestesista. 
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Atividade Física:  

 Normalmente ao fim de uma semana,  

poderá retomar a sua atividade habitual. A cica-

trização completa deverá ocorrer  

sensivelmente ao fim de um mês. 

 Pode e deve  evacuar, logo que sentir vontade 

 Lavar com água e sabão e de seguida  

desinfetar conforme indicação médica. 

 Colocar compressa no local para evitar sujar a 

roupa 

 Poderá surgir algum sangramento após evacu-

ar (até +/- 1 semana) 

 Poderá ter relações sexuais anais após  

avaliação médica 

 Poderá ter de tomar laxante para ajudar o  

intestino a funcionar.  

   Não deve colocar Microlax. 

 Não necessita de deslocar-se ao hospital para 

efetuar tratamentos, exceto se o  

médico indicar. 

 

O pós-operatório poderá ser um pouco doloroso, 

pelo que  deve adotar algumas medidas: 

 Medicação que lhe será fornecida. 

 Banhos de assento (água morna, abaixo da 

temperatura corporal) várias vezes ao dia e 

sempre após cada evacuação. 

 Evitar o uso de papel higiénico. 

 Procurar que o intestino funcione diariamente. 

Alimentação:  

 De imediato à cirurgia deve, optar por 

uma dieta liquida e, lentamente introduzir  

alimentos sólidos que devem ser bem 

mastigados.  

 Consumir alimentos ricos em fibras, tais 

como:  

 Fruta: pera, ameixa, laranja, kiwi, ... 

 Legumes e verduras: alface, espina-

fre, couve,.. 

 Cereais: trigo, aveia,.. 

 Recomenda-se uma maior ingestão de 

líquidos, nomeadamente, água. 

EVITAR: alimentos condimentados, carne 

do porco, alimentos ácidos, chocolate e  

álcool, pelo menos durante uma semana. 

Complicações frequentes: 

 Obstipação 

 Dor Intensa 

 Hemorragia: deve aplicar gelo local e 

banhos de água gelada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 . 

 

A MOTIVAÇÃO DO UTENTE É MUITO  

IMPORTANTE PARA O SUCESSO DO TRATAMENTO 

PÓS-OPERATÓRIO 


