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PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA OTOLÓGICA 

 

Preocupado com seu melhor resultado pós-operatório o Hospital Otorrino de Goiânia 

disponibiliza informações importantes que devem ser seguidas para uma recuperação eficiente e 

confortável: 

1) Não deitar sob o lado operado nem abaixar a cabeça. 

2) Não assoar o nariz. 

3) Espirrar com a boca aberta. 

4) Tomar rigorosamente a medicação prescrita. 

5) Não molhar o ouvido operado. 

6) Retorno para o primeiro curativo em _______ dias. 

7) Repouso na cama por 24 horas e repouso relativo por 07 dias. 

8) Não fazer exercício físico e viagem de avião até liberação médica. 

9) Dieta branda, balanceada, sem ingestão de bebidas alcoólicas ou que contenham cafeína 

ou estimulantes (ex: energéticos, guaraná em pó, etc.). 

10) Não tomar ácido acetilsalicílico (AAS), anti-inflamatório ou Ginkgo Biloba até 10 dias 

após cirurgia. 

Sinais e sintomas que podem ocorrer após a cirurgia 

11) Tontura leve à moderada, zumbido, sensação de ouvido tampado, náusea e vômito. 

12) Pode ocorrer um pouco de secreção com sangue no ouvido operado. 

13) Cefaléia, dor de garganta, ardência nos olhos, dor no pescoço e lacrimejamento podem 

ocorrer. 

Sinais e sintomas que devem ser comunicados imediatamente ao seu médico 

14) Paralisia de um lado da face (sensação que o rosto está torto). 

15) Tontura e zumbido que não melhoram com medicação e são insuportáveis. 

16) Perda da audição do lado operado após período de melhora. 

17) Febre acima de 38º C, dor severa que não melhora com analgésico e sangramento 

abundante. 

18) Confusão mental, sonolência excessiva e cefaléia intensa. 

 

Caso ocorra alguma alteração entre os itens 14 a 18 ligar imediatamente para o Hospital 

Otorrino de Goiânia ou para seu médico assistente. 

O Hospital Otorrino de Goiânia agradece a preferência e desejamos a você uma ótima 

recuperação pós-operatória. 

http://www.hospitaltorrino.com.br/

