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Instruções para Pós-operatório Cirúrgico
1-

Mantenha repouso com a cabeça mais elevada que o resto do corpo (utilizar dois travesseiros)

2-

Aplique bolsa de gelo na face, sobre o lado operado durante as primeiras horas do pós-cirúrgico.
Deve-se aplicar 10 minutos e descansar 5 minutos para que o efeito anti-inflamatório da compressa
fria possa ser mais eficaz e não causar irritações na pele sobre o local de aplicação.

3-

Um pequeno sangramento é considerado normal, durante as primeiras 24 horas após a intervenção
cirúrgica. Caso o sangramento aumente faça um rolo de gaze e coloque sobre a região sangrante
fazendo leve compressão através de mordida leve, mas que mantenha compressão durante pelo
menos 20 minutos. Repita a operação caso seja necessário. Permaneça deitado, imóvel e com a
cabeça elevada durante esse período.

4-

A alimentação durante as primeiras 24 horas deve ser líquida ou pastosa, FRIA OU GELADA, sendo
progressivamente aquecida e espessada do segundo dia em diante.

5-

Realizar higienização com “lavagem” da boca, SEM BOCHECHAR, nas primeiras 48 horas póscirúrgico, utilizando soluções a base de clorexidina 0,12% (Noplak, Periogard, Periotheraphy) duas
vezes ao dia. Após esse período iniciar progressivamente bochechos leves com a mesma solução
acima citada. Manter higienização normal nas áreas distantes do ponto cirúrgico.

6-

Verifique a receita anexada para que a prescrição medicamentosa seja seguida efetivamente.

7-

Em caso de dor persistente, sangramento excessivo, calafrios ou febre, entre em contato conosco
nos telefones:
(41) 30297155 – Consultório
(41) 99164629 – Dra. Daiane
(41) 99319925 – Dr. Rafael

8- Volte ao consultório no dia......./.........../.......... às ............... horas, para remoção da sutura.
Agradecemos a atenção.
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