
 

PREPARO PARA BRONCOSCOPIA:  

 

❖ 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;  

✓ 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. 

 

❖ 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 


