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O Serviço de Pneumologia está ao seu dispor
de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas.

Tel: 239 400 347



O QUE É A ECOENDOSCOPIA 
ENDOBRÔNQUICA

A Ecoendoscopia Endobrônquica também designada 
EBUS (Endobronchial Ultrasound), é um exame que 
permite a observação da traqueia e dos brônquios e 
realizar biópsias sob controlo ecográfico.

Este exame é realizado sob anestesia geral, por um 
médico pneumologista, que introduz um tubo flexí-
vel (fibroscópio) pela boca ou nariz, equipado com 
um ecógrafo e uma câmara que transmite a imagem 
para o monitor.

Após o exame o doente fica internado 24 horas para 
vigilância.

QUAL A PREPARAÇÃO PARA ESTE EXAME

No dia que vai realizar o exame deve:
    Fazer jejum absoluto, inclusive água, a partir das 

0 horas;
    Tomar a medicação habitual até às 0 horas, salvo 

indicação médica.
    Trazer a sua medicação;
    Alertar o serviço se for diabético;
    Informar a equipa terapêutica da existência de 

alergias;
    Trazer roupa confortável;
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    Não fumar nem mascar pastilha elástica antes 

do exame;
    Retirar os adornos (anéis, fios, brincos, relógio, etc.);
    Remover próteses dentárias, lentes de contacto 

ou óculos antes do exame.

APÓS O EXAME

Após a EBUS, pode sentir a garganta “encortiçada” 
durante duas horas. Pode também ter tosse irritativa 
e expetoração com algum sangue.

Durante o internamento de 24 horas siga as indicações 
da equipa terapêutica.

APÓS A ALTA HOSPITALAR

As complicações deste exame são raras, no entanto, 
se começar a ter expetoração com sangue abundante, 
dor no peito, pieira ou falta de ar contacte o serviço de 
Pneumologia do IPO de Coimbra ou dirija-se ao serviço 
de urgência do hospital mais próximo.

Pode optar por utilizar o serviço “Saúde 24” (808 
24 24 24)

A preencher pelo seu médico

Exame marcado para o dia ____ /____ /______ ;
às ____ : ____ horas

O Médico _________________________________


