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O QUE É A CIRURGIA ORAL?

O QUE É A
CIRURGIA ORAL?
A Cirurgia Oral permite corrigir problemas
que surgem na cavidade oral ou
alterações do ponto de vista estético.
É um procedimento que melhora
significativamente a capacidade funcional
do paciente, resultando em muitos
dos casos num aumento da confiança
e mudança de qualidade de vida!
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PARA QUE SERVE?
01. REMOÇÃO DE DENTES INCLUSOS
Os dentes inclusos são todos aqueles
que não chegam a nascer e que podem vir
a trazer complicações no futuro. Chegada
a época de erupção, o dente permanece
no interior dos tecidos da cavidade oral,
devido a diversas situações, como por ex.,
a inexistência de espaço para eles.

02. TRATAMENTO DE INFEÇÕES
As infeções orais são um dos
problemas mais comuns a afetar a
cavidade oral. Um dos casos mais
frequentes são os abscessos dentais
que, se não forem tratados a tempo,
podem levar a consequências muito
graves como a perda dentária.
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03. EXTRAÇÃO DENTÁRIA
O processo é simples! Antes da extração
de um dente, é realizada uma revisão
completa do historial médico e dentário
do paciente. Este procedimento não
envolve dor para o paciente.

04. ELIMINAÇÃO DE PATOLOGIAS
Os quistos e tumores orais constituem
um vasto grupo de lesões que devem
ser identificadas e tratadas rapidamente
de forma a evitar e precaver danos do
foro cancerígeno. Orientamos os nossos
pacientes sobre as etapas necessárias para
um diagnóstico assertivo, sendo necessária
uma identificação da patologia.
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05. BIÓPSIA
A Biópsia consiste na remoção de uma
amostra de células e/ou tecidos de um
organismo vivo. Depois deste procedimento,
o Patologista emitirá um relatório,
permitindo-lhe chegar a um diagnóstico
preciso e confiável e a definir o tratamento
adequado para o paciente.

06. DEFORMAÇÕES
Esta intervenção cirúrgica tem como principal
objetivo estabelecer a correta relação entre
os maxilares e é realizada com anestesia
geral para impedir o desconforto do paciente.

PASSO A PASSO DE
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01. CONSULTA DE AVALIAÇÃO
Antes de ser realizada uma Cirurgia Oral,
esta deve ser previamente discutida com
o seu médico dentista. De forma a evitar
qualquer tipo de tratamento incorreto, é feita
uma avaliação da condição dentária do
paciente. Quer seja para tirar algum dente
ou colocar um Implante Dentário,
é necessário uma consulta de avaliação.
COLOQUE DÚVIDAS AO DENTISTA
Na consulta de avaliação terá a
oportunidade para colocar todas as
questões que tiver e esclarecer as suas
dúvidas com o seu médico dentista.

02. ANÁLISE DAS NECESSIDADES
De forma a perceber qual o tratamento
ideal para si, o seu médico irá avaliar a sua
condição dentária, de forma a perceber
qual é o melhor tratamento a seguir.

03. PREPARATIVOS
Não beba nem coma nada nas horas
anteriores à cirurgia. Fale com o seu médico
sobre outros medicamento que possa estar a
tomar. Evite o consumo de álcool. Evite fumar.

04. O DIA DA CIRURGIA
O momento pelo qual tantos pacientes
anseiam! Durante a cirurgia todas as
correções necessárias são efetuadas para
recuperar e reabilitar a saúde oral do paciente.
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01. PRESTE ATENÇÃO ÀS
RECOMENDAÇÕES DO SEU
DENTISTA
As indicações do seu dentista são essenciais
para que o seu tempo de recuperação seja o
mais curto possível. O acompanhamento e
uma alimentação mais cuidada são a chave
para uma recuperação rápida.

02. VÁ ACOMPANHADO
Recomenda-se que vá acompanhado
para que no final da cirurgia possa contar
com alguém para ir à farmácia levantar os
medicamentos prescritos e ter conhecimento
das informações necessárias para o seu
recobro.

03. MARQUE JÁ A PRÓXIMA
CONSULTA DE AVALIAÇÃO
De forma a controlar a sua recuperação é
necessário realizar um acompanhamento
regularmente. Assim, a equipa que o seguiu
estará sempre disponível para o ouvir e intervir
se necessário. Por isso, marque a sua consulta
de avaliação e evite qualquer problema que
possa ter durante a recuperação.
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04. ALIMENTAÇÃO PÓS-CIRURGIA
ALIMENTOS A CONSUMIR:
• Sumos de frutas (não ácidas) e chás
• Leite, vitamina, iogurte
• Gelados/sorvetes
• Sopa fria, de preferência em forma de
creme. As sopas devem ser ricas em
legumes e verduras. Adicione carnes
desfiadas, elas ajudam no reforço do
sistema imunológico
• Purê de batata ou de outros legumes
• Frutas amassadas ou cozidas
• Pão ou biscoitos previamente
amolecidos no leite ou chá

ALIMENTOS A EVITAR:
• Carnes em pedaços que precisam
ser mastigados
• Alimentos muito duros
• Alimentos picantes
• Alimentos potencialmente irritantes,
com frutas e sumos ácidos
• Refrigerantes
• Bebidas alcoólicas

LEMBRE-SE SEMPRE:
Após a ingestão de qualquer alimento, realize

língua e nos dentes, com uma escovação leve

uma limpeza cuidadosamente da sua boca

(para evitar atingir o local da cirurgia) e usar

para evitar infeções. Esta deve ser feita na

o antisséptico (o tipo especialmente indicado

área da cirurgia (com muito cuidado), na

pelo cirurgião) sem fazer bochecho.

PROTEJA A SUA SAÚDE ORAL
E TENHA O SORRISO QUE SEMPRE QUIS!

