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ViVer com uma fístula

INTRODUÇÃO

Algumas pessoas com Doença Inflamatória do Intestino (DII) podem desenvolver uma 
fístula. Uma fístula é um canal, túnel ou passagem anormal que liga um órgão interno 
a outro, ou que emerge do corpo. Apesar de uma fístula poder desenvolver-se em qual-
quer parte do corpo, muitas envolvem o intestino. Então, por exemplo, uma fístula pode 
ligar-se a duas partes do intestino, uma a outra, ou do intestino à vagina, bexiga ou pele.

É estimado que cerca de uma em quatro pessoas com Doença de Crohn irá desenvolver 
uma fístula a determinada altura da sua vida. Por sua vez, as fístulas são muito menos 
comuns em pacientes com Colite Ulcerosa, apenas ocorre a cerca de uma em cada 35 
pessoas. No entanto, as fístulas estão associadas às DII, podem até ocorrer anos an-
tes do diagnóstico. Embora, muito raramente, coloquem em risco a vida dos pacientes, 
as fístulas diminuem a qualidade de vida e necessitam de tratamentos combinados 
com medicações e cirurgias.

Esta brochura informativa dá apenas algumas informações gerais acerca de fístulas e 
possíveis tratamentos. Também inclui dicas e sugestões que poderão ajudá-lo se viver 
com uma fístula.

ExIsTEm DIfERENTEs TIpOs DE físTUlas?

Existem vários tipos de fístulas. Aquelas mais comummente associadas à Doença de 
Crohn serão descritas abaixo.
•	 Anal (também conhecida como fístula perianal) ligada ao canal anal (passagem 

posterior) à superfície da pele perto do ânus. Estas são as mais comuns e geral-
mente aparecem seguidas de abcessos (um acumular de pus localizado, causado 
por uma infeção) junto da passagem anal.

•	 Do intestino para a bexiga (também chamada de fístula entero vesical ou colo vesi-
cal, dependendo do tipo de secção de intestino que envolvem).

•	 Do intestino à vagina (também conhecida como fístula entero vaginal ou retovaginal 
se a fístula ligar o reto à vagina).

•	 Fístulas do intestino à pele (também chamada de fístula entero cutânea). Estas 
ocorrem em outras áreas além do ânus, mais comummente no abdómen. Desenvol-
vem-se com frequência após uma cirurgia, ao longo da linha de incisão, mas ocasio-
nalmente ocorrem em pessoas com Doença de Crohn mesmo até quando não foi 
submetido a uma cirurgia. O vazamento de conteúdo intestinal pode danificar a pele.

•	 De intestino a intestino (também conhecidas como entero entérico ou entero cóli-
co) ligando diferentes partes do intestino, envolvendo uma secção entre eles.

E as físTUlas aNaIs?

Para entender os diferentes tipos de fístulas anais e tratamentos cirúrgicos, é funda-
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mental de antemão entender a estrutura do esfíncter anal (músculos). Estes são dois 
cilindros (ou ductos) em forma de músculos que o ajudam a controlar quando abre o 
intestino em torno do canal anal.
•	 O esfíncter anal interno é um músculo involuntário (que não se consegue controlar 

mentalmente) que impede líquido e gás de saírem voluntariamente.
•	 O esfíncter anal externo que envolve o esfíncter interno, é um músculo que se 

relaxa voluntariamente para passar ar, ou consegue encolher quando se sente a 
necessidade urgente de ir à casa de banho mas não se está perto de uma.

Existem vários tipos de fístulas anais com uma variedade de nomes, dependendo onde 
estão e se envolvem o esfíncter interno ou externo:
•	 Fístulas	simples – normalmente ocorrem abaixo dos músculos do esfíncter e tem 

apenas uma passagem;
•	 Fístulas	complexas – envolvem os músculos do esfíncter e podem ter várias passa-

gens interligadas. Também podem ser associadas com abcessos ou podem ligar-se 
à vagina e bexiga.

ESFÍNCTER ANAL 
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ESFÍNCTER ANAL 
EXTERNO

CANAL ANAL

FÍSTULA COMPLEXAFÍSTULA SIMPLES

O QUE CaUsa Uma físTUla?

As fístulas tendem a ocorrer com a Doença de Crohn, porque o tipo de inflamação que 
é comum em Crohn pode espalhar-se por toda a espessura da parede do intestino. 
Quando isto acontece, pode provocar pequenos vazamentos e formar abcessos. Há 
medida que os abcessos se desenvolvem, poderá abrir um buraco ou fissura. Isto, por 
sua vez, pode tornar-se numa passagem ou canal que liga o intestino a outra parte do 
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intestino, a outro órgão ou pele. Se os abcessos rebentarem, o pus pode ser drenado 
mas a passagem ou canal podem manter-se como fístula. As fístulas podem ocorrer 
em qualquer parte do intestino. Quanto mais tempo uma pessoa tiver Doença de Crohn, 
mais provável é de desenvolver uma fístula.

As fístulas são muito mais raras em Colite Ulcerosa, porque a inflamação em Colite 
Ulcerosa não tende a espalhar-se por toda a espessura do intestino.

Ainda que as causas não sejam totalmente compreendidas, os estudos sugerem que 
certos genes e bactérias intestinais podem ter um papel no desenvolvimento de fístu-
las e que os fibroblastos1 (células que podem possibilitar a cicatrização) podem não 
funcionar como deveriam em pessoas com Doença de Crohn.

QUaIs sÃO Os sINTOmas DE Uma físTUla?

Os sintomas dependem de onde a fístula está localizada.
•	 Fístulas	anais: O primeiro sinal pode ser um pequeno inchaço ou nódulo na área em 

torno do ânus, seguido por dor e irritação que piora quando se senta, quando se 
mexe, quando se tem um movimento intestinal ou quando se tosse. A drenagem de 
pus, fezes ou sangue podem ocorrer pela abertura da fístula.

•	 Fístulas	na	bexiga: Os sintomas incluem passagem de ar, pus ou fezes na urina, e 
mais raro vazamento da urina pela passagem de trás. Também podem experienciar 
uma necessidade frequente de urinar e ter várias infeções urinárias.

•	 Fístulas	vaginais: Os sintomas incluem dor (desde suaves até graves dependendo 
do tamanho e localização da fístula), e passagem de ar, fezes ou pus pela vagina. 
A dor durante as relações sexuais também ocorrer.

•	 Fístulas	do	intestino	para	a	pele	(intercutâneo): Sintomas incluem vazamento dos 
conteúdos do intestino pela pele, o que pode levar à desidratação, diarreia, desnu-
trição e desequilíbrios eletrolíticos (incluindo alterações nos níveis de sódio, potás-
sio, cálcio e magnésio).

•	 Fístulas	 de	 intestino	 para	 intestino	 (entro	 entérico	 ou	 entro	 cólico):	Os sintomas 
dependem da extensão do intestino afetado e da localização das duas pontas da 
fístula. Quando apenas uma pequena parte do intestino é atravessada pela fístula, 
as pessoas podem não ter sintomas, mas quando uma larga parte do intestino é 
afetada, as pessoas poderão experienciar diarreia, problemas a absorver nutrien-
tes e desidratação.

COmO É QUE as físTUlas sÃO DIaGNOsTICaDas?

A forma como as fístulas são diagnosticadas, depende do tipo de fístula que se tem. A 
sua equipa de gastrenterologia vai tentar identificar:
•	 A localização da abertura da fístula;
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1 Célula constituinte do tecido conjuntivo e a sua função é formar substância fundamental amorfa. – in wikipedia.
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•	 O caminho que a fístula percorre;
•	 O número de diferentes canais envolvidos;
•	 Se a fístula passa por músculos do esfíncter (ver secção “E	AS	FÍSTULAS	ANAIS?”);
•	 Se a infeção também está presente.

Para	fístulas	anais: primeiro o seu médico vai fazer um exame físico da pele à volta do 
ânus, uma vez que as fístulas podem ser visíveis como pequenos buracos ou como 
pontos vermelhos salientes. O médico pode pressionar na pele à volta da fístula para 
perceber um vazamento de pus ou de matéria fecal. Para algumas fístulas fazer um exa-
me sob efeito de anestesia poderá ser necessário. Par este exame é usado uma sonda 
desenhada especialmente para este fim, para traçar o caminho da fístula. Para além 
de perceber se a fístula atravessa os músculos do esfíncter, o procedimento permite 
que qualquer abcesso seja drenado ou que os setons sejam postos no seu lugar (ver 
“QUE	TRATAMENTOS	EXISTEM	PARA	AS	FÍSTULAS?”) o seu médico poderá usar várias 
técnicas para ajudar a a localizar a fístula. Estas poderão incluir:
•	 Ressonância magnética pélvica para visualizar as fístulas (usando campos magné-

ticos e ondas de rádio);
•	 Ecografia endoanal (usando ecografia de alta frequência);
•	 Fistulografia (onde as fístulas são injetadas com materiais de contraste de raio-X), 

menos utilizadas atualmente.

Para	outros	tipos	de	fístulas: Ressonância Magnética, a Ecografia, tomografia computa-
dorizada e fistolografia são também usadas para mapear o caminho de outros tipos de 
fístulas (vaginal, intestino para a pele, de intestino para intestino e intestino para fístulas 
da bexiga). Para fístulas vaginais, um teste de tinta azul poderá ser usado onde o médico 
insere um tampão na vagina e tinta azul no reto. Se o tampão se tingir com tinta azul, 
isto mostra que uma ligação está presente. Com fístulas do intestino para a bexiga, os 
médicos podem usar um cistoscópio (um telescópio comprido e fino com uma câmara) 
para ver dentro da bexiga e uretra (um canal que transporta a urina desde a bexiga); 
Ou poderá fazer o teste “das sementes de papoila”. Aqui a pessoa come sementes de 
papoila (que se permanecem indigestas no intestino) com iogurte, e se as sementes 
aparecerem na urina isto mostra que há uma ligação entre o intestino e a bexiga.

QUE TRaTamENTOs ExIsTEm paRa as físTUlas?

As fístulas podem ser geridas através de cirurgia ou medicação, ou com a combinação 
destes tratamentos. O seu tratamento preciso vai variar de acordo com o tipo de fístula 
e com o tipo de tratamento que já está a ter para a sua DII. A sua equipa médica e 
cirúrgica de DII, deverá explicar quais são as escolhas disponíveis para o tratamento. 
Pergunte sempre informação extra se algo não está claro. Continuar a sua medicação 
usual de DII poderá ajudar, uma vez que doenças ativas podem piorar as fístulas. No 
entanto, o seu médico poderá recomendar evicção de esteroides, se for diagnosticado 
com uma fístula, uma vez que os esteroides poderão aumentar a hipótese de desenvol-
ver uma infeção ou abcesso e a necessidade de uma cirurgia.
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FísTUlAs ANAis
TRATAMENTO COM MEDICAçãO
O objetivo de tratar fístulas anais é alcançar um equilíbrio entre cicatrizar a fístula e 
manter a continência fecal (habilidade de suster as fezes).

Antibióticos: Os antibióticos como o metronidazol e ciprofloxacina, poderão ajudar a 
reduzir as descargas e tornar a fístula mais confortável. Mas os antibióticos raramente 
trazem uma cura completa e duradoura. As fístulas geralmente demoram de seis a oito 
semanas para responder aos antibióticos, com tratamentos muitas vezes continuados 
por alguns meses.

Azatioporina, e a menos frequentemente usada Mercaptopurina, são medicamentos 
imunomoduladores que já demonstraram que ajudam a fechar as fístulas, ainda que 
não para todos. Se isto funcionar, pode continuar com o tratamento durante algum 
tempo (geralmente durante alguns anos) para manter a fístula fechada Uma vez que a 
Azatioprina é de ação lenta (pode levar até de três a seis meses até as pessoas nota-
rem os seus benefícios) os antibióticos são algumas vezes usados como tratamento 
inicial antes que a Azatioprina surta efeito.

Os estudos mostram que combinar azaiotropina com antibióticos é mais eficaz do que 
um dos tratamentos isolados.

Medicação	biológica	ou	Imunossupressores: Se os antibióticos e a Azatioprina não aju-
darem (poderá ser prescrito um dos medicamentos biológicos ou um imunossupres-
sor). Os estudos demonstram que o Infliximab, Adalimumab e Certolizumab ajudam as 
fístulas a curar. É provável que esteja num destes tratamentos durante, pelo menos, um 
ano. NICE (National Institute od Health and Care Excellence) recomendam tratamentos 
biológicos para pacientes com Doença de Crohn com fístulas de maior gravidade.

Outros medicamentos algumas vezes usados para tratar fístulas anais incluem Ciclos-
porina, Tacrolimus, Metotrexato e Talidomida. Veja as nossas folhas informativas de 
tratamento individual com medicação para mais detalhe sobre estes medicamentos.

CIRURgIA
Até um terço das pessoas com Doença de Crohn que tiveram fístulas anais, vão ne-
cessitar de cirurgia a determinada altura. Os estudos sugerem que a combinação de 
tratamentos com medicação e cirurgia, produzem as maiores taxas de sucesso para a 
cura. O objetivo da cirurgia é cicatrizar as fístulas, evitando ao mesmo tempo danificar 
os músculos do esfíncter anal, que podem afetar a incontinência. O tipo de tratamento 
aconselhado vai depender da localização da fístula e da quantidade de músculo do 
esfíncter envolvido. Qualquer abcesso que esteja presente também vai precisar de ser 
drenado.

Existem vários tipos de procedimentos, incluindo:
Setons: São uma parte de rosca cirúrgica ou de borracha fina que o cirurgião passa 
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através da abertura na pele, ao longo do trajeto da fístula e para fora através do ânus, 
onde é atado para formar um laço com extremidades salientes. O seton atua como um 
absorvente para drenar para fora o pus ou o tecido infeccionado. Pode ser removido se 
a fístula estiver a cicatrizar ou mantido por períodos extensos de tempo se não exis-
tiu melhoria. Os estudos mostram que adicionar setons ao tratamento de Infliximab, 
melhora os resultados para pessoas com fístulas anais. As pessoas reportam que um 
seton dá a sensação de ter um elástico de borracha pendurado no ânus e que passa-
dos alguns dias deixam de reparar que lá está. Ver o diagrama de um seton na imagem 
seguinte:

ESFÍNCTER 
ANAL INTERNO

MÚSCULO DO 
PAVIMENTO PÉLVICO

ESFÍNCTER ANAL 
EXTERNO

CANAL ANAL

Uma alternativa é um seton cortante onde o fio é gradualmente apertado durante um 
período de meses, permitindo ao seton mover-se lentamente do músculo do esfíncter 
e pela fístula, causando uma cicatriz e fechando a fístula. Ainda que curar com um se-
ton cortante resulte em quatro de cinco pessoas, podem existir altas percentagens de 
incontinência, portanto o procedimento é raramente usado hoje em dia.

Fistulotomia: Também conhecida como “deixar aberto”. A fistulotomia envolve abrir ao 
longo do comprimento da fístula, desde a abertura interna até à externa, é como abrir 
um tubo de uma caixa de cartão no seu comprimento e espalmá-la. O procedimento traz 
excelentes resultados de cicatrização (ainda que possam ser lentos), mas há algum 
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risco de incontinência após cirurgia. É, então apenas adequado para fístulas simples 
que ou não atravessem o músculo do esfíncter de todo ou que apenas atravessem uma 
pequena quantidade de músculo.

O procedimento avançado que consiste essencialmente em retalhar a mucosa. Aqui, 
depois do caminho da fístula ter sido limpo (deixando os músculos do esfíncter intac-
tos), o forro interior do reto é levantado e puxado para baixo dentro do canal anal para 
tapar a abertura interna da fístula. O procedimento é usado para fístulas mais comple-
xas, envolvendo os músculos do esfíncter onde abrir o caminho da fístula carrega um 
alto risco de incontinência. 

Ligadura	interesfincteriana	do	trato	fistuloso	(LIFT): Desenvolvido como um procedimen-
to para evitar o corte do músculo do esfíncter, esta operação envolve o cirurgião a ga-
nhar acesso ao espaço entre os músculos esfíncter-anais internos e externos (espaço 
interesfinctérico) através de uma pequena incisão no canal anal uma vez identificado.

Tratamento	de	fístula	anal	vídeo-assistida	(VAAFT): Usando um telescópio, a técnica per-
mite a visualização do percurso interno da fístula. Após a limpeza, a fístula pode ser 
cauterizada (selada) com uma corrente elétrica para fechar o seu percurso. Podem ser 
também utilizados pontos e cola de fibrina. Esta é uma nova técnica que pode ajudar ci-
rurgiões a encontrar passagens extra, fugindo da fístula principal, para a conseguir curar.

Outros tratamentos para as fístulas anais incluem tentar fechar a fístula com cola de 
fibrina, um tampão bioprotético (usando materiais como gore-Tex®), uma pasta de colá-
genio, células ou selando mesmo o trato da fístula com uma sonda a laser.

BExigA E FísTUlAs VAgiNAis

Se tiver uma fístula que envolve a bexiga ou a vagina, pode ser útil ser avaliada por um 
especialista dos departamentos de Urologia ou ginecologia, bem como pela sua equipa 
de DII.

Tratamento para fístulas do intestino à bexiga pode envolver:
•	 Dar descanso ao intestino. Nutrição parenteral (uma mistura alimentar líquida ad-

ministrada de forma intravenosa);
•	 Antibióticos;
•	 Esteroides;
•	 Medicamentos imunossupressores.

A cirurgia para as fístulas intestinais e da bexiga geralmente visa remover o intestino 
afetado, unir o intestino saudável e fechar o buraco na parede da bexiga. Isso pode ser 
realizado por etapas e não em uma única operação.

Um estudo recente mostrou que muitas pessoas submetidas à cirurgia de fístulas do 
intestino e da bexiga mantiveram a remissão por mais de oito anos.
Para fístulas vaginais, a terapia médica visa o tratamento da DII ativa subjacente (em 
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vez da própria fístula) com antibióticos, imunossupressores e Infliximab. Um estudo 
mostrou que o Infliximab tem eficácia limitada no fechamento das fístulas vaginais.

As opções cirúrgicas para fístulas vaginais incluem:
•	 Drenagem de abcessos com um seton solto,
•	 Retalhos de avanço vaginal (onde um retalho de tecido saudável é dobrado sobre 

a abertura da fístula),
•	 Um ‘Martius graft’ modificado, usando a almofada de gordura dentro dos grandes 

lábios (lábio vaginal externo) para fechar a fístula.

FísTUlAs DE iNTEsTiNO COM iNTEsTiNO E DE iNTEsTiNO COM PElE

Algumas fístulas de intestino com intestino e de intestino com pele podem não precisar 
de tratamento porque melhoram sozinhas.

No caso de intestino com intestino e em fístulas de intestino com pele, os biológicos, 
como o Infliximab, podem ajudar a curar a fístula ou a melhorar os sintomas.

Se for necessária uma cirurgia para as fístulas intestinais, os intestinos afetados são 
removidos e a abertura da fístula no intestino saudável é suturada (costurada). Para 
fístulas de intestino a pele, a fístula pode fechar-se por vontade própria. No entanto, 
se a fístula permanecer aberta por mais de dois meses, o fechamento espontâneo é 
considerado improvável e a cirurgia pode ser considerada. Se a fístula se abrir para a 
pele, pode haver uma descarga que precisa ser colhida. Um saco de drenagem pode 
ser posicionado sobre a área onde a fístula se abre.

A pele do doente precisará ser protegida dos efeitos irritantes do conteúdo gastrointes-
tinal (que a podem danificar). O tratamento cirúrgico das fístulas intestinais e da pele 
podem ser difíceis de curar e a posição da fístula pode agravar a doença.

O objetivo da cirurgia, realizada em vários centros especializados, é remover o intestino 
afetado, unir o intestino saudável e fechar a abertura da fístula na parede abdominal. 
Às vezes, pessoas com fístulas intestinais e na pele precisam de ser hospitalizadas 
por longos períodos.

Algumas pessoas com fístulas intestinais e cutâneas necessitam de suporte nutricio-
nal se não absorvem os nutrientes adequados de seus alimentos ou perdem nutrientes 
pela abertura na pele. Isso pode ocorrer na forma de nutrição enteral (uma dieta espe-
cial apenas para líquidos com todos os nutrientes necessários) ou por nutrição intra-
venosa (administrada na veia). Para mais informações sobre nutrição enteral, consulte 
nosso livreto: Alimentos e DII.

Para as fístulas intestinais e cutâneas, os níveis de fluido corporal e eletrólitos (incluin-
do níveis de sódio, potássio, cálcio e magnésio) no sangue precisam de ser monitora-
dos regularmente e corrigidos para substituir quaisquer perdas.
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E sE EsTEs TRaTamENTOs NÃO fUNCIONam?
Infelizmente, nenhuma dessas formas de fechar as fístulas é garantida como bem-
sucedida, e várias operações ou repetição podem ser necessárias. Pode ser difícil 
conseguir uma cura completa para fístulas em pessoas com doença de Crohn ativa, e, 
às vezes, as fístulas fechadas podem reaparecer.

Algumas pessoas continuam a ter problemas com fístulas mesmo quando a Doença de 
Crohn se encontra em remissão. Ocasionalmente, as pessoas com fístulas ficam com 
um canal residual de uma fístula que apesar de não ser dolorosa, poderá ainda vazar e 
precisar de cuidados contínuos.

Num número muito pequeno de pessoas com fístulas anais, não há terapia médica ou 
cirurgia que funcionem, uma operação para remover o reto pode ser recomendada para 
permitir a cicatrização da fístula. O intestino é levado à superfície do abdómen como um 
estoma, para que os resíduos possam ser recolhidos num saco externo.

Veja a nossa folha de informações: Cirurgia para a doença de Crohn para mais detalhes.

COMO POssO gERiR A MiNhA FísTUlA DiARiAMENTE?

Se o tratamento da sua fístula passar por uma operação, a equipa do hospital mostrará 
como os seus curativos devem ser feitos. Uma vez em casa, uma enfermeira domici-
liária poderá fazer o curativo por si. Dependendo do tipo de fístula, talvez seja possível 
tratar do seu curativo sozinho.

É provável que tenha de fazer análises específicas regularmente para verificar se a 
fístula está a cicatrizar corretamente. Verifique se está bem informado sobre a melhor 
maneira de manter sua fístula limpa e de como evitar infeções, e se deve usar um cre-
me barreira para proteger a pele circundante. A equipa (especialmente enfermeiros de 
gastrenterologia) poderá ajudar com conselhos e sugestões práticas. O seu médico de 
família e a enfermeira de clínica geral também podem ser uma boa fonte de informa-
ções sobre os cuidados diários da sua fístula.

Pergunte ao seu médico ou enfermeiro sobre os diferentes tipos de curativos disponí-
veis, muitos dos quais pode obter mediante receita médica.

Pode também encontrar algumas das seguintes sugestões úteis:
•	 Com uma fístula perianal, ao lavar a pele ao redor da fístula, use apenas água 

morna e algodão macio ou um pano descartável, em vez de flanelas ou esponjas. 
Seque a área com cuidado - seque-a em vez de esfregar vigorosamente. Usar um 
secador de cabelo em uma configuração baixa pode ser uma boa maneira de secar 
a área;

•	 Banhos quentes regulares também podem aliviar a dor e o desconforto da fístula. 
Certifique-se de limpar a banheira após cada uso para evitar o risco de infeção. 
Bidés portáteis (também conhecidos como banhos de assento) podem ajudar a 
manter a área limpa. Estes podem ser obtidos on-line ou em farmácias;
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•	 Não use sabão ou coloque sal ou produtos perfumados na água, pois isso pode 
irritar a ferida. O talco também pode irritar a pele. Algumas pessoas descobriram 
que, mesmo quando uma fístula cicatriza, é melhor continuar usando sabonetes 
especialmente formulados para peles sensíveis ao redor da área da cicatriz. O seu 
médico provavelmente prescrever-lhe-á um creme barreira adequado para proteger 
a pele em volta da área. Evite usar cremes ou loções, a menos que recomendado 
pelo seu médico ou enfermeiro;

•	 Se tiver uma fístula anal ou vaginal, não use tampões ou pensos sem antes con-
sultar a sua equipa de DII. Após a cirurgia, mulheres com fístulas vaginais devem 
evitar relações sexuais até que a sua equipa cirúrgica verifique a recuperação;

•	 Se tiver alguma descarga da fístula, pode ser útil usar um penso higiénico ou roupa 
interior forrada, que lhe permitirá sentar-se de forma mais confortável;

•	 Tente evitar ficar obstipado, pois isso significa que terá de se esforçar para conse-
guir defecar, o que pode causar complicações ou dor. Para evitar a desidratação, 
beba bastante líquido para manter as fezes macias, pois é mais fácil passar movi-
mentos mais suaves (consulte nossa folha de informações sobre desidratação para 
obter mais detalhes). Pergunte ao seu médico se um amaciador de fezes (como 
lactulose ou movicol) pode ajudar e obter aconselhamento de um nutricionista so-
bre qual dieta mais indicada em cada caso. Alimentos ricos em fibras, como frutas 
e vegetais frescos, geralmente recomendados para ajudar na constipação, podem 
piorar os sintomas para algumas pessoas com DII;

•	 Após uma cirurgia recente, pode ser útil tomar uma dose de analgésicos orais cerca 
de meia hora antes de abrir o intestino ou trocar o curativo para reduzir o descon-
forto. Provavelmente, é melhor evitar o ibuprofeno, o diclofenaco e a aspirina, pois 
estes são anti-inflamatórios não esteroides (AINE`s) e estudos sugerem eles po-
dem desencadear uma crise de DII. Paracetamol pode ser uma opção mais segura. 
Em caso de dúvidas, converse sempre com o seu médico gastrenterologista. Se 
tiver dificuldade em urinar após a cirurgia, pode ajuda-lo a urinar enquanto estiver 
no banho ou no chuveiro;

•	 Almofadas ou pensos almofadados podem ajudar a aliviar a pressão ao sentar-se. 
Há vários tipos de almofadas no mercado, como almofadas anulares e espuma de 
memória (projetadas para aliviar o desconforto e a dor). Estes podem ser obtidos 
on-line ou em farmácias. Se tiver uma fístula anal que o faz sentir particularmente 
com dores, tente deitar-se de lado num sofá ou cama;

•	 Pode ajudar a usar roupas largas e roupas íntimas de algodão;
•	 Se está de volta ao trabalho e acha que precisa de melhor acesso às instalações 

de WC para ajudá-lo a gerir a sua fístula, pode encontrar nossas folhas úteis sobre 
informações sobre Emprego e DII.

Consulte o nosso site na Ajuda e Suporte da crohn/colite.pt para obter mais detalhes.

O qUE DEVO MONTAR NUM kiT PARA ME AjUDAR A gERiR A MiNhA FísTUlA 
MAis FACilMENTE?

Um kit para ajudá-lo a gerir a sua fístula pode conter:
•	 Um pequeno espelho de mão;

Pergunte ao 
seu médico se 
um amaciador 
de fezes (como 
lactulose ou 
movicol) pode 
ajudar e obter 
aconselhamento 
de um 
nutricionista 
sobre qual dieta 
mais indicada 
em cada caso. 
Alimentos 
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•	 Toalhetes e cotonetes descartáveis;
•	 Creme de barreira;
•	 Pensos limpos;
•	 Compressas de tecido;
•	 Fita microporosa;
•	 Tesouras;
•	 Pensos higiénicos pequenos, como pensos para incontinência;
•	 Sacos de fraldas ou pequenos sacos plásticos para facilitar o descarte de curativos 

usados;
•	 Roupa íntima limpa;
•	 Desinfetante para as mãos ou lavagem antibacteriana das mãos;
•	 Spray neutralizador de odor.

Para pessoas com abcessos, existe um pequeno risco de desenvolver sépsis. A Sépsis 
(também conhecida como infeção no sangue ou septicemia) é uma condição poten-
cialmente fatal que pode ocorrer em pessoas com infeções. A sépsis é incomum em 
pessoas com fístulas simples, mas pode ocorrer em casos mais complexos ou onde 
há uma grande coleção de pus (um abcesso) que falha na descarga. Com a sépsis, 
substâncias químicas liberadas na corrente sanguínea para combater infeções ocasio-
nalmente podem desencadear respostas inflamatórias em todo o corpo que levam à 
falência de órgãos. Se não for reconhecido e tratado rapidamente, a sépsis pode ser 
fatal. Se a sépsis for detetada precocemente e tratada imediatamente, a recuperação 
total é normalmente alcançada. Os sinais de alerta de sepse incluem:
•	 Temperatura alta (febre) superior a 38,33 graus centígrados (101 graus Fahrenheit), 

calafrios e tremores, ou temperatura corporal baixa;
•	 Pele manchada ou descolorada;
•	 Se não tiver urinado durante um dia;
•	 Batimento cardíaco acelerado ou respiração rápida;
•	 Mudanças repentinas no seu estado mental ou fala arrastada.

QUE OUTRa aJUDa pOssO OBTER?

Desenvolver uma fístula pode ser um choque, mesmo para pessoas acostumadas a 
viver com DII. Poderá sentir-se angustiado com o que está a acontecer e relutante em 
falar sobre isso, mesmo com pessoas em quem normalmente confia. No entanto, as 
fístulas não são incomuns e as enfermeiras especializadas em DII, em particular, sa-
bem muito bem o quão perturbador pode ser uma fístula. Se puder falar sobre as suas 
preocupações, verá que o seu enfermeiro especialista tem sugestões úteis para gerir 
a vida quotidiana com sua fístula. Pode ser difícil lidar com o facto de que, algumas 
fístulas, levam muito tempo para cicatrizar, podem exigir vários ciclos de tratamento, 
deixando ainda problemas residuais.

As fístulas também podem ter um impacto psicológico que perturba a imagem corporal 
e a autoestima das pessoas. A presença de uma fístula pode afetar os seus sentimen-
tos sobre relações sexuais e intimidade, dificultando a participação no desporto e na 
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geral@crohncolite.pt	
	
Facebook	Doentes	

Facebook	Familiares	
&	Amigos

Nota: conteúdo gentilmente cedido pela Crohn and Colitis UK. Tradução e adaptação da 
responsabilidade do Doença Crohn/Colite Portugal.

natação. Não é incomum que as pessoas nessas situações se sintam frustradas e 
deprimidas, além de envergonhadas pelos seus sintomas. Às vezes, um conselheiro 
profissional (psicólogo DII) pode ajudar com este tipo de sentimentos. Pode haver um 
associado à prática do seu médico de família ou na sua equipa de DII.

Pode ser útil verificar se existem grupos de suporte on-line para pessoas com fístulas. 
Agir dessa maneira pode ajudá-lo a sentir-se mais no controle e a lidar melhor com 
as dificuldades de viver com uma fístula. Também pode ajudar a lembrar que ter uma 
fístula não é anormal e que também ocorrem em pessoas sem DII. Para a maioria das 
pessoas, viver com uma fístula torna-se muito mais fácil de lidar, quando estão acostu-
mados aos cuidados que a sua condição exige.

https://www.facebook.com/groups/CrohnColitePT/
https://www.facebook.com/groups/CrohnColitePTFamiliares/
https://www.facebook.com/groups/CrohnColitePTFamiliares/

