CONSULTA DE ANESTESIA

O que é?
É uma consulta realizada por um médico
anestesiologista. Deve ser efetuada antes de
qualquer procedimento diagnóstico ou cirúrgico
programado, que necessite de cuidados
especializados de anestesia.

Para que serve?
Nesta consulta, o médico anestesiologista
entrevista e examina a pessoa que irá ser
operada ou submetida a outro procedimento sob
anestesia. O objetivo é avaliar o estado físico e
obter outras informações com interesse (outras
doenças, alergias, medicação habitual, cirurgias
anteriores...) a fim de programar o tipo de
anestesia mais segura e adequada para o seu
caso.

O que devo levar para a consulta?
 Lista de medicamentos (com nomes e doses

diárias, incluindo produtos de ervanária,
suplementos dietéticos e/ou semelhantes);
 Historial clínico (relatórios de doenças de que

sofra, ou cirurgias anteriores);
 Exames anteriores realizados fora do hospital

(ecocardiogramas, provas de função respiratória,
análises
da
função
tiroideia,
TAC
pulmonar/craniano, etc.).
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O médico anestesiologista da consulta é o
mesmo que realiza a anestesia?
Não necessariamente. Pode ser qualquer médico
do serviço de Anestesiologia.

Ainda não fiz os exames pré-operatórios
pedidos, que devo fazer?
Nesse caso, deve ligar para o Hospital (244 817
022/23) a informar do sucedido e pedir para
remarcar a consulta para uma data posterior à
realização dos exames.

Logo que acabe esta consulta posso ser
operado?
Depende
da
avaliação
do
médico
anestesiologista. Este, após a entrevista e/ou
exame clinico, pode entender haver necessidade
de realização de outros exames médicos, de
consulta por um médico de outra especialidade,
ou de recuperação de uma doença que implique
uma re-observação noutra consulta posterior.
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Que informações vou obter nesta consulta?
É durante a consulta de anestesia que o
anestesiologista o informa sobre os cuidados
que deverão ser tomados antes e depois do
procedimento.
Essas
informações estão
relacionadas principalmente com as diferentes
possibilidades da técnica anestésica, o controlo
da dor e o risco anestésico. Ser-lhe-ão também
feitas recomendações acerca de quais os
medicamentos que deve continuar a tomar e
quais os que deve parar antes de ser
anestesiado.
Questões técnicas relacionadas com o
procedimento cirúrgico, tempo de recuperação
do pós-operatório e data da cirurgia devem ser
questionadas ao cirurgião.
Como complemento da consulta médica, será
igualmente observado por um enfermeiro
para avaliação do peso e altura, tensão arterial,
nível de dor, e ser-lhe-á dada informação
relacionada com a sua estadia no hospital (ex:
objetos pessoais que deve trazer, objetos que
não pode trazer, local onde se deve deslocar,
controlo da dor, recobro anestésico…).
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No final da consulta, após a avaliação e
explicações

dadas

(dúvidas

e

perguntas

esclarecidas), ser-lhe-á dado o impresso de
Consentimento

Informado,

que

pretende

esclarecer sobre o procedimento anestésico
que

será realizado e

permitindo

que

o

riscos associados,

utente,

responsável, esteja ciente

ou
e

o

autorize

seu
a

anestesia proposta. Este impresso deverá ser
assinado e entregue antes da cirurgia e é
revogável a qualquer momento por sua livre

Serviço de Anestesiologia do Centro

vontade.

Hospitalar de Leiria, E.P.E.

CONSULTA DE
ANESTESIA

Rua das Olhalvas, Pousos, 2410-197 Leiria—PT
Tel. 244 817 000
CONTA CTO PAR A AL TER AÇÃ O DE DA TA D A CONSU LTA:

Local
Cirurgia do Ambulatório
- Piso 01 Entrada: Edifício das Consultas Externas

244 817022 / 23

www.chleiria.pt
facebook.com/CentroHospitalarLeiria
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ATENÇÃO: Valide a sua senha antes
de se dirigir ao local da consulta!

