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BRONCOSCOPIA (MATUTINO)
(Atualização julho 2019)

É um exame que permite a visualização endoscópica da laringe, traqueia e brônquios, para
diagnosticar tumores, ulcerações, estenoses, infecções crônicas e ainda retirar corpo estranho,
colher secreções e fragmentos para estudos citológicos e biópsias.
PREPARO PARA EXAME AGENDADO PELA MANHÃ:
 No dia do exame:
•
•
•

•

Jejum de alimentos sólidos por 8 horas e de 4 horas para líquidos (água, chá e suco sem
resíduos). Não poderá beber leite;
Se estiver usando medicamentos para pressão arterial e/ou coração, tomar normalmente
a medicação, com pouca água (+ 20ml) às 06 horas da manhã;
Se estiver usando anticoagulante (AAS, Heparina, Clexane, Marevan, Xarelto, Pradaxa e
outras) deverá suspender a medicação conforme orientação do seu médico, caso
contrário, não será possível realizar biópsias ou outros procedimentos necessários
durante o exame;
Se estiver usando insulina ou medicação oral para diabetes, suspender a medicação na
manhã do dia do exame;

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Trazer tomografia recente do tórax;
Comparecer no horário marcado para o exame;
OBS.: o exame será realizado por ordem de chegada, resguardando as prioridades
previstas em lei (ex.: idosos, pacientes com necessidades especiais), diabéticos e casos de
urgência e emergência, as quais terão prioridade no atendimento.
Este exame será realizado sob sedação (anestesia);
Avisar se possui alergia ou outra reação por algum medicamento;
Será oferecido o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) contendo informações
sobre o exame e riscos, que, após os esclarecimentos, deverá ser assinado para autorizar
a realização do exame.
Prótese dentária, caso necessário, será retirada para realização do exame, se o paciente
usar;
Trazer um acompanhante maior de 18 anos, porque após o exame não poderá dirigir
veículos (carro ou motocicleta) e também não poderá ir para casa de motocicleta, em
hipótese alguma, mesmo não dirigindo;
Após o exame, o paciente será encaminhado à sala de recuperação, onde aguardará com
o seu acompanhante a liberação para alta por um profissional da endoscopia.
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ORIENTAÇÕES PARA ALTA APÓS EXAME:
•
•
•

Iniciar alimentação leve após o exame;
Não dirigir veículos ou operar máquinas. Neste dia, o ideal é que permaneça em repouso;
Caso ocorram intercorrências, como falta de ar, dor intensa, sangramento ou febre, após
o exame, ou qualquer dúvida, procurar o serviço de Endoscopia do HC-UFG, pelos
telefones (62) 32698300 ou (62) 32698427, de segunda a sexta-feira no período diurno,
ou Unidades de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde no período
noturno, feriados ou final de semana.
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BRONCOSCOPIA (VESPERTINO)
(Atualização julho 2019)
É um exame que permite a visualização endoscópica da laringe, traqueia e brônquios, para
diagnosticar tumores, ulcerações, estenoses, infecções crônicas e ainda retirar corpo estranho,
colher secreções e fragmentos para estudos citológicos e biópsias.
PREPARO PARA EXAME AGENDADO A TARDE
 No dia do exame:
•

•
•
•

•

O paciente até as 06h da manhã poderá tomar um copo de chá ou suco sem resíduos, 04
bolachas de água e sal. De 6:00h até as 08:30h da manhã somente líquidos em pouca
quantidade (água, chá e suco sem resíduos). Não poderá beber leite.
Manter jejum absoluto após as 08:30h;
Caso estiver usando de medicamentos de uso contínuo para pressão arterial e ou coração,
tomar normalmente a medicação pela manhã;
Se estiver usando anticoagulante (AAS, Heparina, Clexane, Marevan, Xarelto, Pradaxa e
outras) deverá suspender a medicação conforme orientação do seu médico, caso
contrário, não será possível realizar biópsia, polipectomia ou outros procedimentos
necessários durante o exame;
Se tiver usando insulina ou medicação oral para diabetes, suspender a medicação na
manhã do exame.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Trazer tomografia recente do tórax
Comparecer no horário marcado para o exame.
OBS.: o exame será realizado por ordem de chegada, resguardando as prioridades
previstas em lei (ex.: idosos, pacientes com necessidades especiais), diabéticos e casos de
urgência e emergência, as quais terão prioridade no atendimento.
Este exame será realizado sob sedação (anestesia).
Será oferecido o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) contendo informações
sobre o exame e riscos, que após os esclarecimentos deverá ser assinado para autorizar
o exame.
Avisar se possui alergia ou outra reação por algum medicamento.
Prótese dentária caso necessário será retirada para realização do exame, se o paciente
usar;
Será aplicado anestésico para passagem do aparelho.
Trazer um acompanhante maior de 18 anos, porque após o exame não poderá dirigir
veículos (carro ou motocicleta) e também não poderá ir para casa de motocicleta, em
hipótese alguma, mesmo não dirigindo.
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•

Após o exame o paciente será encaminhado à sala de recuperação, onde aguardará com
o seu acompanhante a liberação para alta por um profissional da endoscopia.

ORIENTAÇÕES PARA ALTA APÓS EXAME:
•
•
•
•

Iniciar alimentação leve após o exame.
Não dirigir veículos ou operar máquinas.
Neste dia o ideal é que permaneça em repouso.
Caso ocorra intercorrências como falta de ar, dor intensa, sangramento ou febre, após o
exame, ou qualquer dúvida procurar o serviço de endoscopia pelos telefones (62)
32698300 ou (62) 32698427, de segunda a sexta no período diurno, ou Unidades de
Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde no período noturno, feriados ou
final de semana.

