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O que é a Broncoscopia
A broncoscopia é um exame que consiste na introdução de um tubo fino
e flexível, através do nariz ou da boca, que permite observar a traqueia e
os brônquios e colher amostras para análise.

Como decorre a Broncoscopia
O exame é realizado sob efeito de anestesia local, em cadeira apropriada.
O tubo fino e flexível é introduzido, lentamente, no nariz ou na boca.
Pode sentir um ligeiro incómodo com a passagem do tubo pela garganta.
Pode surgir uma sensação de falta de ar, que é controlável. Respire calmamente, relaxe e siga as instruções da equipa. Desta forma, o exame
será realizado em pouco minutos.

Depois do exame
Após a broncoscopia, durante algum tempo (duas horas), pode sentir a
garganta “encortiçada”. Não coma nem beba nas duas horas seguintes,
para evitar engasgar-se.
Pode ter tosse irritativa e expectoração com algum sangue, nas 24 horas
seguintes.

Preparação para o exame
Informe o médico de toda a medicação que toma, de alergias a medicamentos e se sofre de doença cardíaca.
Na véspera do exame, à noite:
 Tome uma refeição ligeira;
 A partir da meia-noite não coma, não beba nem tome qualquer medicamento.
É fundamental que siga estas instruções para a realização do exame.
Antes do início do exame retire:
 Óculos;
 Lentes de contacto;
 Próteses dentárias.
Terá oportunidade de colocar dúvidas ao médico ou enfermeiro, a quem
deve transmitir se sofre de alergias a qualquer tipo de medicamento ou
de alguma doença cardíaca.

Riscos da Broncoscopia
As complicações deste exame são muito raras, no entanto, se começar a
ter expectoração com sangue abundante, dor no peito, pieira ou falta de
ar progressiva, contacte o seu médico de família, o serviço de urgência do
hospital mais próximo ou o serviço de pneumologia do IPO de Coimbra.
A preencher pelo seu médico

Exmo.(a) Senhor(a)
___________________________________________ , a sua broncoscopia
está marcada para o dia _____ /_____ /_______ às _____ : _____ horas.

O Médico,
_______________________________

