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PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS PROCTOLÓGICAS 

ORIENTAÇÕES 

1. Compareça ao hospital no dia e horário agendado. Leve para o hospital a guia de internação 

e os exames pré-operatórios (para colocar no seu prontuário), pois são importantes para a 

cirurgia e anestesia. 

2. Na véspera da cirurgia procure fazer uma alimentação mais leve, rica em fibras e tome 

muito liquido. 

3. Comece jejum absoluto (incluindo água) a partir das: _________ do dia ________________. 

4. Na véspera da cirurgia, à noite, por volta das 21:00 horas aplique, via retal, 01 (um) 

phosfoenema (comprado em farmácia) e procure evacuar. 

5. Suspenda o uso de anticoagulantes 10 dias antes da cirurgia sob supervisão médica. 

6. Informe a enfermagem assim que chegar na enfermaria, se você tem diabetes, pressão alta 

(hipertensão arterial) ou se faz uso de algum medicamento de uso contínuo ou controlado. 

7. Não é necessário depilar a região perianal para a cirurgia. 

8. Não podemos assegurar o horário correto para iniciar a cirurgia devido à dinâmica do 

centro cirúrgico. Neste dia será necessário dormir no hospital para se recuperar da cirurgia 

e da anestesia, você deve estar acompanhado por um adulto responsável. 

9. No dia seguinte da cirurgia, pela manhã, após o desjejum, o médico irá liberá-lo para casa 

(alta hospitalar), desde que não haja intercorrências médicas. Neste momento, você 

receberá informações sobre a cirurgia realizada, orientações para recuperação no pós-

operatório e a data para o retorno ambulatorial.  

10. O tempo de afastamento das atividades de trabalho são de 15 dias à partir da data da 

cirurgia. Solicite o atestado médico no momento da alta hospitalar ou na sua primeira 

consulta de retorno após a cirurgia. 

 

 

Data da cirurgia: ______/______/______           Horário previsto: ________________ 

 

 

Obs: Reiteramos que não podemos assegurar o horário pontual para iniciar a cirurgia devido 

à dinâmica do centro cirúrgico. 
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