Checklist – Alta pós operatório
Esta lista não pretende ser abrangente. Inserções e modificações são incentivadas para ela se adequar a prática local.
Cuidados primeiros dias pós-operatório

Opiniões da Equipe Cirúrgica/ Pós operatório:



O paciente encontra-se acordado e respira
sem ajuda?
Os pais foram orientados em como
alimentar seu filho (usando mamadeira,
colheres ou peito?)



O paciente já foi alimentado pelos seus
pais após a cirurgia, na presença de uma
enfermeira?



Mostrar para os pais como limpar a pele
ferida com água e um cotonete de
algodão(não para incisões e feridas intraoral)



Verificar e garantir que suprimentos
adequados estarão disponíveis no
momento da alta.

Cuidados primeiras semanas pós-oper

Cuidados após os 7 dias pós oper.

Revisão do cirurgião, enfermeira ou Assistente Social
com os pais / tutor antes da alta:

Revisão de enfermeira ou Assistente Social com os
pais / tutor antes da alta



Foi dado aos pais todos os medicamentos
necessários e/ou pomadas?



Incentive os pais continuar o tratamento de
feridas adequado.



Instruir os pais a manter a alimentação da
criança com alimentos moles/ líquido filtrado
por aproximadamente 7 dias após a operação.



Informe aos pais que se a criança não tem
pontos absorvíveis, eles terão de retornar ao
cirurgião/hospital ou um médico local
designado para removê-los aproximadamente
7 dias após a cirurgia.





Os pais foram alertados que deverão procurar
atendimento médico em caso de infecção ou
complicações (hemorragia, inchaço, pus,
vermelhidão, sensibilidade, calor da ferida ou
febre)?
Dar aos pais, números de telefone e instruções
para chamar o cirurgião/hospital ou seu
médico local em caso de dúvida ou
emergência. Além disso, certifique-se de que o
hospital tem detalhes de contato, incluindo
número de telefone móvel, para a família.
Informe os pais que o futuro tratamento pode
envolver cirurgias adicionais, terapia da fala
e/ou Ortodontia. Discuta um calendário
potencial para futura cirurgia de fissuras e
necessidades de tratamento.
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Para reparação de lábio, instrua pais para
lavagem de feridas cirúrgicas com sabão &
água até que a ferida fecha e cura.



Informe os pais para aplicar um creme (ou
emoliente) na pele ferida depois que a
ferida cicatriza completamente (não mais
tarde do que o pós-operatório de 4 semanas)



Demonstre aos pais como massagear o lábio
(columela) com o creme com o polegar para
baixo, uma vez que a ferida cicatriza, por 45 minutos duas vezes por dia por 3 meses.



Instruir os pais quando a criança pode
começar a comer alimentos sólidos, com
base na sua idade e tipo de operação.



Explicar para os pais a importância de
voltarem para um acompanhamento em 3-6
meses (para um lábio leporino) ou 9-12
meses (para uma fissura palatina).



Tenha por escrito que os pais confirmam
que compreendem todas as instruções que
receberam , verbais e pro escrito para
atendimento ao paciente após a cirurgia.



Agradeço o paciente por deixar você ter
cuidado dele. Diga-lhes que caso eles
conheçam alguém que poderia ser
ajudado, por favor, informar o indivíduo
sobre este tratamento que vocês
oferecem.

