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TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO EM PROCTOLOGIA  

 

As doenças da região anal ta is como hemorróidas, f ístu la ou a inda quisto  pi lonida l,  (geralmente 

conhecido como quis to dermóide),  tem em comum o incómodo que provocam e a franca 

diminuição de qual idade de vid a de quem delas sofre .  

Para além d isso, o  t ra tamento c i rúrg ico clássico destas doenças está t radic ionalmente associado 

a um pós-operatório muito do loroso, uma recuperação longa e di f íc i l  e a inda, na lguns casos, à  

possib i l idade de incont inência ana l.  

Tudo isto leva a que muitos doentes não queiram ser operados e sofram durante anos com os 

sintomas e complicações provocados pela sua doença.  

Uma nova técn ica ci rúrg ica min i - invasiva com tecnologia  laser vem agora possib i l i tar uma 

vi ragem radical no pós -operatór io de a lgumas doenças procto lógicas.  

Para além dos bons resultados obt idos no tratamento da doença hemorroidária,  da f ís tu la anal e  

do quisto p i lonida l,  é  de sal ientar a quase ausência de dor no pós -operatór io,  ass im como a 

possib i l idade de uma rápida recu peração e um precoce regresso à vida at iva.  

Sou um dos poucos c irurgiões em Portugal  a prat icar esta técn ica recente,  infe l izmente ainda 

pouco difundida, sendo, no entanto,  a minha experiência suf ic iente  para considerá -la promissora  

e de primeira  l inha, convicção al iás corroborada pela  casuíst ica  internacional  publ icada já  em 

diversos art igos c ientí f icos.  

Sinto-me part icu larmente priv i legiado por oferecer aos meus doentes a possib i l idade de serem 

tratados por uma técnica ef icaz, como uma baixíss ima taxa de compl icações, pra t icamente 

indolor  e com uma ópt ima recuperação.  
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Os ar t igos  são  da  in te i ra  responsabi l idade dos seus autores.  
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