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ORIENTAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS 
 

 As seguintes orientações são básicas, podendo ser complementadas durante a 

avaliação pré e/ou pós-operatória, dependendo do tipo de procedimento cirúrgico a ser realizado 

ou do estado geral do paciente. Fique atento, pois essas orientações são importantes para o 

sucesso da cirurgia e da recuperação do seu animal de estimação.  

ORIENTAÇÕES pós-cirúrgicas 

- A terapia pós-cirúrgica deve ser realizada de forma rigorosa da maneira que foi recomendada 

pelo médico veterinário responsável. Caso tenha dúvidas ou o paciente apresente alguma reação 

como vômitos, diarreias, etc., entre em contato com a clínica. 

- Nunca remover a roupa cirúrgica ou colar elizabetano, assim como os curativos ou 

imobilizações. As imobilizações ou curativos somente devem ser removidas segundo as 

orientações do Médico Veterinário responsável.  

- O tutor deve ficar atento quanto a interferências do próprio paciente nas imobilizações, 

proteções e curativos. Caso ocorram, leve imediatamente o paciente para a clínica veterinária a 

fim de recolocar o que foi removido. 

- Manter o paciente em local tranquilo, longe de outros animais e de brincadeiras com crianças. 

Deve permanecer em repouso até orientações do médico veterinário responsável. 

- O paciente deverá ser levado na clínica veterinária para reavaliação e remoção da sutura, ou 

troca de bandagens e curativos na data agendada. Exceto em casos de intervenção ou alguma 

complicação não esperada, conforme orientado anteriormente, ele deverá ser encaminhado para 

clínica o mais rápido possível. 

- O descuido do tutor com as orientações e recomendações do médico veterinário, poderão 

resultar na necessidade de realização de novo procedimento cirúrgico. Este será cobrado como 

nova cirurgia. 


