CIRURGIA DE AMBULATÓRIO

CONTACTOS

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO
LISBOA NORTE

SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA (HSM)
Dias úteis (08-20h)
Tel.: 217 805 000 Ext.: 52105
Tel.: 217 805 105 (linha direta)
MORADA
Av. Prof. Egas Moniz, 1649-035 Lisboa

CONTACTAR

LOCALIZAÇÃO E ACESSO
Piso 01 - Elevador 11

O SEU MÉDICO SE:

›› DOR INTENSA
e que não cede à medicação prescrita
›› HEMORRAGIA incontrolável
›› FEBRE (>38ºC)
›› NÁUSEAS E/OU VÓMITOS
frequentes

UNIDADE DE CIRURGIA DE AMBULATÓRIO (HPV)
Dias úteis (08h às 22h)
Unidade de Cirurgia de Ambulatório - HPV
Tel.: 217 548 266
EMAIL
secretariado.uca2@chln.min-saude.pt
MORADA
Alameda das Linhas de Torres,117
1769-001 Lisboa

›› S
 ERÁ AVALIADO na consulta de
estomatologia do HSM NO PRAZO
DE 1 A 2 SEMANAS APÓS A
CIRURGIA

U

SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA
Médico Assistente: _________________

CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO
LISBOA NORTE, EPE

CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO
LISBOA NORTE, EPE

POSSÍVEIS
COMPLICAÇÕES
›C
 omplicações associadas ao procedimento
anestésico
›H
 emorragia pós-operatória
› Infecção
› Inchaço

Os quistos dos maxilares são lesões
benignas que podem ter diferentes
causas e afetam doentes de qualquer idade e género. Estes têm habitualmente uma evolução lenta.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico é efetuado com recurso a
exames de imagem, nomeadamente Ortopantomografia (RX panorâmico).

CAUSAS
Podem ter diferentes causas, sendo as mais
comuns, cáries dentárias e dentes inclusos.

SINTOMAS
Na maioria dos casos, não há sintomas
associados, no entanto pode ocorrer inchaço na cavidade oral, abcesso com drenagem de pus, mobilidade de peças dentárias
ou dor.

› L imitação da abertura da boca

CUIDADOS
PÓS-OPERATÓRIOS
›A
 limentos moles e frios
›C
 abeceira elevada
›G
 elo local
›N
 ão fazer esforços físicos
› Não assoar o nariz/espirrar
› Fazer medicação prescrita

TRATAMENTO
CIRÚRGICO. A cirurgia de remoção do
quisto pode ser precedida de uma pequena
cirurgia sob anestesia local em que se faz
uma descompressão do quisto e uma biópsia para se identificar o tipo de quisto. Posteriormente procede-se à cirurgia para remoção do quisto. A remoção do quisto é
feita com recurso a incisões intra-orais (sem
cicatrizes na pele).

PRIMEIRAS
24 HORAS
PODE ACONTECER E É CONSIDERADO NORMAL

›D
 or moderada no local da cirurgia
› Inchaço
›H
 emorragia ligeira
› L imitação da abertura da boca

