Endoscopia Alta
(esófago e estômago)

Se estiver a tomar medicamentos,

Colonoscopia

no dia do procedimento,

CPRE

pode fazê-lo com um pequeno
gole de água.

TAC
Ressonância

Serviço de Anestesiologia

Procedimentos Anestésicos

Fora do Bloco Operatório

Angiografia

Pacemaker
Se faz medicamentos que alteram a

Cateterismo cardíaco

coagulação do sangue (Aspirina®,

Trombólise

Tromalyt®, Varfine®, Plavix®,

Pradaxa®, Xarelto®…) deve

E muitos outros…

contactar o seu médico.

Centro Hospitalar do Porto
Largo Prof. Abel Salazar 4099-001 Porto
Tel: 22 20 775 49
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Alguns conselhos úteis…

SEDAÇÃO

• Não pode comer nas 6 horas anteriores
ao exame.

• Não

• Técnica

Os procedimentos como a endoscopia, a

anestésica que permite a

diminuição do desconforto e/ou dor

provocados

pelos

exames

de

antes ao exame.

TAC e a Ressonância realizam-se fora
dos blocos operatórios e podem ser

realizados com sedação ou anestesia

diagnóstico ou cirurgias pequenas.
pode beber água nas 2 horas

colonoscopia, o cateterismo cardíaco, a

• Existem vários níveis de sedação em

geral.

função do procedimento a realizar:

• Não pode fumar no dia do exame.

numa sedação ligeira será capaz de

A técnica anestésica vai depender

falar

dos seus problemas de saúde e do

• Não se esqueça de trazer consigo os

profunda

últimos

exames

efetuados

e

os

medicamentos que está a tomar.

• Logo após o exame vai ficar numa sala

e

responder;

numa

sedação
após

procedimento que vai realizar.

sedação permite uma recuperação

ANESTESIA GERAL

só

irá

responder

estimulação repetida.

•A

rápida e o regresso às atividades
diárias num curto período de tempo.

de recuperação o tempo necessário até
acordar completamente.

Num pequeno número de doentes podem
ocorrer efeitos indesejáveis após sedação

• Deve vir acompanhado por uma pessoa
maior de idade.

• Não

ou anestesia (ex: dores de cabeça, náuseas

de consciência.

• Não será capaz de responder
procedimento,

tratados

de

forma

rápida

e

eficaz,

andar sozinho na rua nas primeiras 5 a

enquanto ainda estiver no hospital. Só

6 horas após o exame.

terá alta após controlo total destas
situações.

mesmo

com estimulação repetida durante o

ou vómitos).
Todos os efeitos indesejáveis serão

deve conduzir automóveis nem

• Técnica anestésica que provoca perda

obtendo

assim

total

conforto durante o seu exame.

• Não sentirá dor nem terá recordação
sobre o procedimento realizado.

