Informações Pré Operatórias
A avaliação de sua saúde geral é de responsabilidade de seu médico (Clínico Geral),
seria bom consultá-lo. É indispensável que você goze de boa saúde, para realizar um tratamento
odontológico. Os controles da pressão arterial, da glicose e do colesterol, são importantes. Alergias ou
intolerâncias a medicamentos devem ser relatadas para tomarmos os cuidados necessários.
Algumas doenças ósseas são tratadas com um grupo de medicamentos chamados bifosfonatos. Estes
medicamentos são indicados para retardar o envolvimento ósseo em algumas doenças, como: Mielomas
múltiplos, Metástases de Câncer de mama e próstata, Doença de Paget e Osteoporose. Mesmo já tendo
interrompido o uso destes medicamentos por longo tempo, precisamos ser informados. Quem toma ou tomou
bifosfonados pode ter complicações nas cirurgias da boca.
Exemplo destes medicamentos: Didronel (Etidronato), Skelid (Tiludronato), Bonefos(Clodronato),
Aredia(Pamidronato), Fosamax, Alendil, Recalfe, Endrox, Cleveron, Osteoral, Osteoform, Osteoonan,
Osteotrat, Osteofar, Bonalen, Endronax, Minusorb (Alendronatos), Bondranat Bovina(Ibandronato),
Actonel(Risendronato), Zometa, Aclasta (Zolendronato).
Os remédios que você toma normalmente (para controle de pressão, diabete, hormônio, etc...) não devem ser
interrompidos.
Remédios anticoagulantes como: Ácido Acetil Salicílico (AAS, Aspirina, Sonrisal, Melhoral, etc...), Varfarina,
Coumadin®, Marevan®, Marcoumar®, dentre outros, são medicamentos prescritos para os pacientes que
estão em maior risco para o desenvolvimento de coágulos no sangue. Isto inclui pessoas com uma válvula
metálica ou um ritmo irregular no coração, chamada fibrilação atrial. Estes medicamentos podem ser
suspensos alguns dias antes do procedimento cirúrgico. O médico responsável pela medicação anticoagulante
deverá ser consultado. Se precisar tomar algum analgésico na semana antes do procedimento, prefira o
Tylenol (Paracetamol), Advil (Ibuprofeno) ou Novalgina (Dipirona). Não use aspirina!
No dia da cirurgia, não coma nem a mais nem a menos do que esteja acostumado. Faça sua alimentação
“normal”. Muito interessante é preocupar-se com a alimentação pós-operatória. Programe uma alimentação
preferencialmente líquida / pastosa: sopas, vitaminas, sucos, purês e massas. Não abuse do uso de sorvetes,
eles ajudam bastante, mas é importante que você coma alimentos com sal, para evitar queda de pressão
arterial.
Pré-Medicação - Esteja atento a necessidade de tomar medicações antes de procedimentos cirúrgicos, caso
tenha sido receitada. Verifique com cuidado as datas, horários e dosagem dos medicamentos.
Este informativo tem a simples finalidade de melhorar nossa comunicação, no entanto, se houver alguma
dúvida, entre em contato que teremos o maior prazer em atender você.
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