
 

  

 
Instruções Pré-operatórias 
 
Neste documento você encontrará todas as 
informações que você precisa para sua 
rinoplastia, documentação, estudos, 
medicação, etc. Fornecemos algumas dicas 
para pré-operatório e a melhor maneira de 
cuidar da sua saúde após cirurgia. 
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Lugar e Horário 

No dia da cirurgia deve se apresentar no Centro Cirúrgico combinado cerca de 1 hora 

antes da hora marcada para a intervenção. O cronograma de intervenção pode ser 

alterado no mesmo dia conforme a disponibilidade do quirófano. 

  

Documentação e Estudos 

Você deve trazer: 

1. A documentação comprovando a identidade pessoal. 

2. Estudos pré-operatórios realizados: Sangue: hemograma, glicose, uréia e 

coagulação, eletrocardiograma e avaliação de risco cirúrgico. 

3. Estudos de radiografia e / ou tomografia computadorizada (CT paranasal 

sinuses), se for o caso. 

4. O consentimento informado assinado pelo paciente ou familiar responsável, no 

caso de menor de 18 anos. 

5. Em casos apropriados devem levar documentos e autorizações para a 

cobertura médica. 

  

Jejum pré-cirúrgica 

A cirurgia deve ser realizada com jejum absoluto- sólidos e líquidos- pelo período de 8 

horas que antecedem o horário da cirurgia. Se a intervenção for durante a manhã 

normalmente recomendamos jantar no dia antes da cirurgia e no dia da cirurgia, não 

comer ou beber. Se a cirurgia foi marcada para a tarde, de preferência tome o café da 

manhã as 6 ou 8 da manhã e, em seguida, fique em jejum de líquidos e sólidos. Você 

pode tomar no café de manhã chá com açúcar (sem adoçante) e dois bolachas, ou 

similar. 

  

A pré-medicação 

Evite tomar aspirina ou remédios contendo AAS (ácido acetil salicílico), pelo menos 

nas duas semanas que antecedem à cirurgia, pois poderão interferir no processo de 

coagulação e causar sangramento. Para todos os outros medicamentos devem 

consultar. Após a cirurgia, certifique-se de tomar antibióticos prescritos. 

Tabaco 

Mostra-se que o cigarro pode acarretar problemas de formação de cicatrizes, que 

interferem com a cura normal. Não é essencial, mas é recomendado não fumar na 
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semana anterior à intervenção. Mais importante ainda, abster-se de fumar nos dias 

após a cirurgia. 

  

Controle da ansiedade 

É normal sentir alguma ansiedade nos dias antes da cirurgia. Dependendo do caso, 

indica-se de tomar os medicamentos anti-ansiedade (clonazepam ou alprazolam) um 

ou mais dias antes da intervenção./div> 

  

Outras dicas 

-Levar para o hospital blusa aberta na frente, com botão ou zíper, ou roupas que são 

confortáveis de usar, pois não poderá passar nenhuma veste pelo rostro. Não há 

necessidade de usar roupas especiais, porque o centro cirúrgico oferece a roupa 

necessária para entrar na sala de cirurgia. 

- Deixe-nos saber se há alguma patologia preexistente, condição de saúde especial ou 

alergia a algum medicamento. 

- Consulte todas as dúvidas que possam surgir, para isso, terá nossos telefones 

celulares pessoais e outras formas de comunicação (e-mail, SMS, telefone do 

escritório eo resto da equipe cirúrgica) 

  

Pacientes que viajam especialmente para Buenos Aires 

Para aqueles que viajam especialmente para intervenção geralmente têm uma reunião 

no escritório um ou dois dias antes da cirurgia para fazer uma avaliação completa 

estética, funcional e fotografica. Durante essa visita são re-examinados todos os 

objectivos da intervenção, um software de simulação do resultado desejado é 

realizado e respondemos novamente todas suas dúvidas. 

 

 


