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O QUE É? 

 É um quisto ou um abcesso junto às  

nádegas, abaixo do cóccix e que normal-

mente contém pelos ou restos de pele. 

 Os quistos podem permanecer sem  

sintomas vários anos ou inflamar forman-

do uma zona vermelha, quente e doloro-

sa sob a pele.  
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EM QUE CONSISTE A CIRURGIA? 

 É feita uma incisão na região do cóccix.  

O quisto é retirado juntamente com algum 

tecido gorduroso e pele que estão á sua 

volta. 

 Esta abertura poderá depois: 

 Ser fechada, com pontos internos e na 

pele. Esta é a situação mais usada e 

quando não existem sinais ou sintomas 

de infeção. 

 Ser deixada aberta para uma cicatrização 

por 2ª intenção (de dentro para fora, sen-

do um processo mais demorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ANESTESIA 

 Pode ser anestesia geral ou BSA  

(picada nas costas), de acordo com o  

médico anestesista. 

PÓS-OPERATÓRIO 

Alimentação: 

Nas primeiras 3 semanas, para facilitar o bom 

funcionamento do intestino, deve: 

 consumir mais alimentos ricos em fibras, tais 
como:  
 verduras de folhas verdes (couve, brócolos)  

 cereais integrais (aveia, farelo de trigo ,etc.) 

 fruta (ameixa, pêssego, abacate, manga,  
ananas, laranja, etc.) 

 ingerir mais líquidos, nomeadamente 1,5 L de 

agua e sumos naturais. 

 aumentar a ingestão de iogurtes. 

 deve evitar alimentos que dificultem a  

digestão ou pobres em fibras (álcool, açúcar, 

bolachas, farinhas, pão branco, etc.). 

 

Medicação 

 Deverá cumprir a prescrição médica. 

 

Atividade física / Rotinas diárias: 

Nas três primeiras semanas, não deverá  sentar--

se, nem conduzir. Dentro do possível, deverá per-

manecer a maior parte do tempo deitado de barriga 

para baixo, alternando com períodos em que 

poderá ficar de lado, em pé ou caminhar um  

pouco (mas sempre por curtos períodos). 

Deverá sentar-se na casa de banho apenas na 

altura em que tiver vontade de evacuar. 

Retome a atividade física habitual só após a  

completa cicatrização da ferida e de acordo com 

indicação médica. Se estiver obstipado poderá 

comprar um xarope laxante na farmácia. 

NÃO APLICAR MICROLAX. 

 

Complicações frequentes: 

 Hemorragia 

 Dor local (tomar analgésicos prescritos) 

 Infeção (higiene cuidada após ir ao wc) 

 

PENSO 

 Não molhar o penso. 

 O penso será feito no Hospital Dr.  

Francisco Zagalo - Ovar, segundo as  

recomendações da enfermeira. 

 Poderá ter que realizar o penso em dias  

alternados ou diariamente. 

 Os pontos serão retirados segundo  

indicação médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO APROXIMADO  
DE BAIXA MÉDICA 

Deverá ser aproximadamente de 1 mês,  

de acordo com a evolução da cicatrização. 

A MOTIVAÇÃO DO UTENTE É MUITO  

IMPORTANTE PARA O SUCESSO DO TRATAMENTO 


