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A sua anestesia 
para a cirurgia 
vascular 
Este folheto fornece informação para que se prepare para a 
cirurgia de um dos maiores vasos sanguíneos do seu corpo. Pode 
ser no seu pescoço (artéria carótida - ver secção azul), no seu 
abdómen (aorta - ver secção rosa) ou nas suas pernas (artéria 
femoral - ver secção lilás). Providencia informação dos diferentes 
tipos de anestesia que podem ser usados nestas operações e 
quais opções poderá ter. Por favor, peça ao seu cirurgião, 
anestesista ou enfermeira de pré-avaliação para sublinhar quais 
as secções deste folheto que se aplicam a si.  

Esteja em forma para a sua operação 
Existem etapas que pode seguir para melhorar a sua saúde antes da operação. 
Quanto mais em forma estiver, mais probabilidade de a cirurgia ser um sucesso e a 
recuperação ser boa.  

Tabagismo  
Se fuma, é aconselhado a parar. Quanto mais cedo e mais tempo tiver parado, 
melhor. Não é fácil desistir, mas o seu médico de família pode ajudá-lo com isto. 

■ Se parar de fumar um dia ou dois antes da operação, o seus glóbulos serão capazes 
de transportar mais oxigénio para o seu corpo.  

■ Se parar de fumar aproximadamente seis semanas antes da cirurgia, terá menos 
probabilidade de ter uma infeção pulmonar depois da operação. As infeções 
podem levar a um internamento prolongado  
no hospital.  
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Álcool  
Se bebe álcool, frequentemente, acima do limite recomendado de 14 unidade por 
semana, ajudará reduzir a quantidade que bebe. O álcool pode reduzir a função do 
seu coração e fígado, o que pode reduzir a capacidade de regeneração do corpo 
depois da cirurgia, bem como a sua capacidade de combater infeção.  

Parar repentinamente o consumo elevado de álcool antes de ir ao hospital pode 
provocar síndrome de abstinência, portanto é melhor reduzir gradualmente semanas 
antes da operação.  

Perda de peso  
Se tiver um excesso de peso significativo, os riscos associados tanto com a anestesia 
como com a cirurgia serão mais elevados para si. Perder peso antes da cirurgia pode 
ajudar a reduzir o stress causado ao seu coração e pulmões durante a cirurgia e 
diminuir os riscos de infeções e de coagulação sangue. 

Exercício  
Aumentar os seus níveis de atividade nas semanas que antecedem a cirurgia 
melhorará a sua força e condição física e irá ajuda-lo-á a recuperar mais rápido da 
cirurgia. O exercício também ajudará a gerir a sua ansiedade e a dormir melhor. 
Através do exercício regular pode fortalecer os níveis da sua atividade - caminhar ou 
nadar será ideal para quem têm mobilidade reduzida.  

Alimentar-se bem  
É importante uma dieta equilibrada e saudável com muitas frutas e vegetais nos dias 
que antecedem a operação para que o seu corpo recupere bem depois da cirurgia. 

Pode encontrar mais informação sobre como se preparar para uma operação aqui: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/portuguese 

Avaliação pré-operatória da anestesia 
Como parte da sua preparação para a cirurgia vascular, o cirurgião pedirá que 
compareça numa consulta de avaliação pré-operatória no hospital. Um enfermeiro 
vai avaliar a sua boa condição física para as opções cirúrgicas existentes. Também 
pode encontrar o anestesiologista nesta consulta. 

Esta consulta vai incluir a verificação minuciosa de qualquer doença existente que 
possa ter como doença cardíaca, doenças respiratórias (exemplo, asma ou bronquite 
crónica), diabetes, anemia, hipertensão arterial ou doença renal. Muitas destas 
doenças podem afetar a recuperação da cirurgia e precisam de ser controladas 
quanto antes da cirurgia.  

Se for relevante, um médico especialista em cuidados geriátricos pode ser solicitado 
para avaliar o seu bem-estar físico e mental. Isto também pode ajudar os profissionais 
de saúde a cuidar de si, garantindo que o tratamento e o apoio adequados estejam à 
disposição depois de sair do hospital. 
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Algumas operações vasculares podem causar stress ao seu coração. As pessoas com 
doença vascular também têm risco elevado de doença cardíaca. Portanto é 
importante avaliar como o seu coração funciona antes da cirurgia com exame para 
rastrear o coração (um eletrocardiograma ou ECG - ver secção de monitorização e 
equipamento).  

Pode ser encaminhado para um especialista do coração, que pode ajustar a sua 
medicação ou solicitar alguns exames suplementares (ver abaixo).  

Normalmente, qualquer nova medicação será para toda a vida e o seu médico de 
Família deve ser comunicado. Isto também pode ter a vantagem de proteger o seu 
coração por mais tempos depois da operação. 

Exames de boa condição física suplementares antes da cirurgia 
vascular 
Dependendo do tipo de cirurgia planeada e a sua boa condição de saúde, também 
lhe pode ser pedido que faça um ou mais dos seguintes exames.  

Teste cardiopulmonar de exercício (TCPE) 
Este exame pode ser feito se estiver a preparar-se para uma cirurgia de correção de 
aneurisma da aorta (ver próxima secção) ou para outros procedimentos se houver 
suspeita de doenças pulmonares ou cardíacas. Será solicitado que ande de bicicleta 
durante aproximadamente 10 minutos. Este exame mostra como o seu coração, 
pulmões e circulação sanguínea lidam com o exercício. Isto ajuda a equipa médica a 
avaliar se vai precisar de suporte adicional durante a operação e mais tarde. Por 
exemplo, pode sugerir-se que depois da operação, precise de passar algum tempo na 
unidade de Alta Dependência ou na Unidade de Cuidados Intensivos.  

Ressonância magnética cardíaca (MRI) 
Este é usado para verificar até que ponto os músculos e as válvulas do coração 
funcionam e a circulação sanguínea do seu coração. Durante o exame, vai ficar 
deitado numa cama que se desloca para dentro de um scanner aberto em forma de 
túnel. O exame pode durar mais de uma hora e pode ser muito barulhento, mas terá a 
possibilidade de ouvir música com auscultadores e falar com o radiologista. 

Provas de esforço do coração com uso de medicamentos (ecocardiograma 
sob stress com dobutamina ou cintigrafia miocárdica de perfusão) 
Estas dão informação sobre a circulação sanguínea do seu coração e como este 
pulsa quando está sob stress. Por não envolverem exercício, estes são favoráveis para 
o pacientes com mobilidade reduzida.  

Durante estes exames um medicamento é administrado na veia para colocar o 
coração sob stress controlado. Uma máquina é usada para ver como o coração 
responde. 
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Exames respiratórios (exames da função pulmonar) 
Estes avaliam os seus esforços de respiração máximos fazendo com que sopre para 
dentro de um tubo o mais forte que puder. Se tem uma doença pulmonar e está a ser 
tratado, o tratamento pode ser usado para avaliar o funcionamento dos seus pulmões. 
Também pode ajudar a diagnosticar a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), 
uma doença pulmonar progressiva que é comum em pacientes que requerem cirurgia 
vascular, especialmente nos fumadores ou nos que fumaram muito. 

Anestesia para as cirurgias vasculares mais 
comuns 
Nas secções a seguir vai encontrar informação sobre os 
procedimentos usados nas cirurgias vasculares mais comuns e os 
tipos de anestésicos utilizados. Nem toda a informação será 
relevante para si, pode pedir à sua equipa de cuidados de 
saúde para lhe indicar quais as partes que deve ler. 

Endarterectomia da carótida (artéria 
carótida) 
Esta cirurgia é realizada para remover o acúmulo de depósitos de gordura (placa) da 
artéria carótida, que transporta sangue para o cérebro. Se o fluxo sanguíneo está 
reduzido devido à placa pode levar a um AVC ou a um mini AVC (um ataque 
isquémico transitório ou AIT). As endarterectomias da carótida podem ser realizadas 
com anestesia geral ou anestesia local. 

Como um anestésico local estará acordado durante o procedimento. Isto tem a 
vantagem de a equipa de cuidados de saúde poder verificar de que há sangue 
suficiente a fluir para o seu cérebro. Eles fazem isso falando consigo e pedindo-lhe que 
faça pequenas tarefas tais como apertar a mão ou contorcer os dedos dos pés. 
Também poderá ser-lhe oferecido uma sedação leve para o ajudar a relaxar durante 
o procedimento. A cirurgia habitualmente dura entre uma hora e meia a três horas.  

O seu anestesista será capaz de explicar mais sobre as vantagens e desvantagens de 
um anestésico local ou geral. Eles irão concordar consigo e com o seu cirurgião qual a 
melhor opção para a sua cirurgia com base na condição da sua artéria carótida, na 
avaliação médica e nas suas preferências. Quando chegar para realizar o 
procedimento cirúrgico, a equipa de cuidados de saúde irá verificar primeiro os seus 
dados com a seu formulário de consentimento e depois vai ligá-lo ao equipamento de 
monitorização. É importante monitorizar tensão arterial com precisão durante a 
cirurgia, por isso uma linha arterial (consulte, a secção sobre monitorização e 
equipamentos) irá ser inserida numa artéria, de uma pequena área da pele ser 
anestesiada.  
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Para uma endarterectomia da carótida com o paciente acordado, o anestesista ou o 
cirurgião injetará o anestésico local no seu pescoço para deixar a área dormente 
durante três ou quatro horas. Uma máquina de ecografia é frequentemente utilizada 
(consulte a secção de monitorização e equipamento) para que o anestésico local 
possa ser colocado com precisão à volta dos nervos que alimentam a área.  

É normal que sinta alguma pressão assim que o procedimento comece, mas se sentir 
desconforto deve dizer ao cirurgião e eles podem dar-lhe mais anestésico local.  

Excecionalmente, alguns pacientes podem precisar de anestesia geral além da 
anestesia local. Nesse caso, a operação será parada por algum tempo para que a 
anestesia geral seja dada. 

Recuperação após endarterectomia da carótida 
Normalmente, após a cirurgia da carótida, irá para a área de recobro ou para a 
Unidade de Alta Dependência para que possa ser cuidadosamente monitorizado 
durante algumas horas. Quando o anestesista e o cirurgião estiverem satisfeitos porque 
a sua tensão arterial está estável, recuperou da anestesia e sente-se confortável, 
então poderá ir para enfermaria. 

Correção cirúrgica do aneurisma da aorta 
(aorta) 
Um aneurisma da aorta abdominal (AAA) é uma protuberância ou inchaço na aorta, 
o principal vaso sanguíneo que vai do coração até ao abdómen (barriga) e às 
pernas. Com o tempo pode ficar maior, o que pode levar a que rebente e cause uma 
hemorragia interna com risco para a vida. 

Há dois tipos principais de cirurgias para um aneurisma da aorta abdominal. 

■ Reparação do aneurisma da aorta com cirurgia aberta (AAA): o abdómen é 
cortado e a parte danificada da aorta é substituída por um enxerto de tubo 
artificial.  

■ Reparação endovascular do aneurisma da aorta (REVA): é uma operação 
denominada buraco fechadura em que um stent (um tubo curto de malha de 
arame) é passado através de uma artéria na virilha para fortalecer o revestimento 
da aorta.  

Existem benefícios e riscos em ambos os tipos de cirurgia. Estes serão discutidos consigo 
tendo em conta a gravidade dos danos da sua artéria e dos resultados da sua 
avaliação pré-operatória.  

Opções anestésicas para a correção do aneurisma de aorta 
Uma anestesia geral é sempre necessária para uma AAA.  

Para uma cirurgia REVA, pode ser usada uma anestesia geral, mas também existem 
várias técnicas de anestesia regional (raquidiana, espinal e epidural) que podem ser 
usadas só por si ou em combinação com uma injeção de anestésico local. Se forem 
usadas técnicas de anestesia local e regional só por si, vai estar acordado e poderá 
receber sedação para ajudá-lo a relaxar. 
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■ Anestesia raquidiana, espinal: A anestesia local é injetada através de uma agulha 
colocada entre os ossos da parte inferior das costas para entorpecer os nervos 
desde a cintura até aos dedos dos pés. O entorpecimento geralmente dura entre 
uma a duas horas. Também pode ser injetado um medicamento para alívio da dor 
de ação mais longa e que pode durar 12 horas ou mais (consulte: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/portuguese). 

■ Epidural: o processo é muito semelhante ao de uma anestesia espinal, mas 
geralmente um pequeno cateter (tubo) é deixado nas costas, através do qual pode 
ser administrado um anestésico local extra, conforme necessário.  

■ Injeção de anestésico local: uma maior quantidade de anestésico local pode ser 
injetado na pele na virilha para anestesiar a área onde os stents serão inseridos.  

O que acontece no dia da sua cirurgia aberta de AAA ou de REVA?  
Vai reunir-se com o seu cirurgião e o anestesista e poderá discutir com eles quaisquer 
dúvidas ou preocupações que ainda possa ter. Será então levado para a sala de 
anestesia ou bloco operatório, onde todos os monitores padrão serão ligados e uma 
cânula será colocada numa veia (consulte a seção de monitorização e 
equipamentos). 

Se estiver sob anestesia geral, o anestesista pode colocar uma linha arterial (consulte a 
seção de monitorização e equipamento) para monitorizar a sua tensão arterial com 
precisão. Outras cânulas ou monitores serão ligados enquanto estiver a dormir. 

Recuperação após cirurgia aberta de AAA 
Geralmente vai para a unidade de cuidados Intensivos (UAD) ou a unidade de alta 
dependência. Aqui a sua equipa médica e enfermeira garantirão que tenha fluído 
suficiente para que o seu coração, pulmões e rins trabalhem bem e para que se sinta 
confortável. Se tudo estiver bem, voltará para o bloco depois de um ou dois dias.  

A recuperação depois do tratamento endovascular 
A maioria dos pacientes que teve um procedimento endovascular básico recupera no 
bloco cirúrgico. Os pacientes que tiveram um procedimento endovascular mais 
complexo podem ser tratados na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). 
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A cirurgia de bypass nas suas pernas 
(artéria femoral) 
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Este tipo de cirurgia é usado para melhorar a circulação sanguínea nas articulações 
das pernas e pés dos pacientes que sofrem de doença arterial periférica. É conhecida 
como “revascularização”.  

Existem dois tipos de tratamento de revascularização fundamentais para a doença 
arterial periférica (DAP): 

■ angioplastia: em que parte de uma artéria estreita ou bloqueada é dilatada através 
de um balão, colocado dentro da mesma, que é insuflado. 

■ Enxerto arterial: em que uma artéria bloqueada é contornada através do uso de um 
outro dos seus vasos sanguíneos (geralmente uma veia) ou enxerto artificial.  

Este procedimentos podem ser realizados através do uso de uma técnica de anestesia 
geral ou local, como a anestesia epidural. 

A decisão acerca da melhor técnica será tomada depois de discussões entre você e 
o seu anestesiologista e o cirurgião que terão em consideração o seu histórico médico 
e a sua boa condição física. As operações dos membros inferiores podem levar mais 
tempo e pode precisar de estar deitado de costas durante muitas horas. Se não for 
capaz de deitar-se por muito tempo, então uma anestesia geral pode ser a melhor 
opção. Se for usada uma técnica local, então a sedação pode ser usada para lhe 
ajudar a relaxar durante o procedimento.  
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Depois da cirurgia, irá para a sala de recobro onde será monitorado minuciosamente. 
Os enfermeiros vão avaliar se o sangue circula bem dos pés às pernas e vão garantir 
se a sua respiração, funcionamento dos rins e pressão arterial estejam bons. 

Equipamento e monitorização usados 
durante a cirurgia vascular 
Durante a cirurgia vascular o seu coração e respiração devem 
ser monitorizados cuidadosamente. Abaixo estão alguns dos 
equipamentos e monitores mais comuns com os quais a maioria 
dos pacientes vai deparar-se: 
■ Eletrocardiograma (ECG): um indício da atividade elétrica do seu coração. Adesivos 

com fios ligados são colocados no seu peito. Demora cinco a dez minutos 

■ tensiómetro: monitora a sua pressão arterial apertando a sua mão em cada três a 
cinco minutos durante a operação 

■ medidor de saturação de oxigénio: uma mola ou gancho é colocado no seu dedo 
da mão, dedo do pé ou lobo da orelha e mede os níveis de oxigénio no sangue 

■ cateterização intravenosa: um tubo de plástico pequeno (cânula) é inserido na 
parte de trás da sua mão para transportar os medicamentos e fluídos de que 
precisará durante a operação 

■ cateterização arterial: semelhante a cateterização intravenosa, porém é inserido 
uma artéria (geralmente no pulso, onde pode sentir a pulsação) para monitorar 
continuamente a sua pressão arterial em tempo real. Também pode ser usada para 
tirar amostras de sangue para exames. 

Uma vez anestesiado, dependendo da cirurgia que esteja a ser submetido ou da 
doença, os equipamentos que se seguem também podem ser usados: 

■ tubo de respiração: somente para anestesia geral. Este é colocado na sua traqueia 
através da boca para o ajudar a respirar durante a operação. É colocado quando 
está anestesiado 

■ Cateter venoso central: uma cânula intravenosa maior é colocado numa das suas 
veias do pescoço. Permite que o anestesiologista administre muitos medicamentos e 
fluídos diferentes ao mesmo tempo. Às vezes este é colocado enquanto está 
acordado, mas o seu anestesiologista vai injetar alguma anestesia local para 
paralisar a pele e minimizar qualquer desconforto. Muitas vezes o cateter venoso 
central pode permanecer por um dia ou mais depois da sua cirurgia caso seja 
necessário 

■ sonda de ultrassom: é colocada depois de estar anestesiado e é retirada antes de 
acordar. A sonda é colocada no seu esófago (o tubo conecta a sua boca ao 
estômago) através do nariz ou boca para monitorar a circulação e mostrar a 
quantidade de fluído de que precisa durante a cirurgia 
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■ algália: um tubo que é colocado na sua bexiga para coletar urina. Pode estar 
acordado quando esta é colocado, mas será usado um gel anest+esico local 
minimizar o desconforto 

■ drenagem lombar: é feita através da introdução de um tubo na coluna lombar para 
pungir o líquido cefalorraquidiano que rodeia o cérebro e medula espinal para os 
proteger de lesão. Isto pode melhorar a circulação sanguínea da sua medula 
espinal depois de correção de aneurisma da aorta complexo em que uma grande 
parte da aorta está afetada. Se precisar disso, o seu anestesiologista e cirurgião 
discuti-lo-ão em detalhe. 

Máquina de regeneração de células e transfusão de sangue 
Embora a anemia (deficiência de ferro) seja comum, está associada a resultados 
negativos depois de cirurgia de grande porte. Na sua avaliação pré-operatória será 
investigada anemia. Se estiver anémico antes da cirurgia e o tempo permitir, a causa 
da sua anemia será investigada e tratada.  

A transfusão de sangue pode ser necessária em todas as cirurgias de grande porte, 
mas o sangue doado só será dado se for necessário. A transfusão de sangue é mais 
comum naqueles que são submetidos à cirurgia da aorta e dos membros inferiores. 
Quando necessário uma máquina de regeneração de células será usada; esta coleta 
o seu sangue, lava-o e depois retorna-o a si, evitando que se recorra as transfusões. 

Analgésicos depois da cirurgia 
Algumas pessoas precisam mais de analgésicos do que outras ou respondem de forma 
diferente aos medicamentos que aliviam a dor. Às vezes, a dor é um sinal de que algo 
não está bem, então, deve informar à equipa médica. 

O seu anestesiologista vai discutir consigo as diferentes opções para ajudá-lo a gerir a 
dor depois da cirurgia.  

Dar-lhe-ão analgésicos orais ou através de cateter intravenoso. Para a cirurgia na sua 
aorta ou aprovisionamento de sangue nas suas pernas, o anestesiologista também 
pode discutir consigo as seguintes opções: 

Epidural contínua 
Se tiver que ser submetido(a) a uma epidural, o cateter epidural será deixado no local 
no final da operação e conectado a uma bomba para injetar o anestésico e os 
analgésicos conforme necessário após a cirurgia. Pode sentir alguma dormência no 
abdómen e nas pernas, e os seus membros podem parecer mais pesados do que o 
normal até que a bomba seja interrompida. A epidural pode permanecer durante 
vários dias após a operação. 

Analgesia controlada pelo paciente (ACP) 
Trata-se de uma bomba de alívio da dor conectada à sua cânula que controla ao 
pressionar um botão. A bomba dispõe de configurações de segurança para impedir 
que acidentalmente receba muita medicação.  
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Cateteres de feridas 
O anestésico local é injetado na sua ferida ao longo de um ou mais pequenos tubos 
de plástico para anestesiar a área da cirurgia. O cirurgião ou o anestesista colocará os 
tubos durante a operação. Os cateteres de feridas podem permanecer durante vários 
dias após a operação.  

Riscos e consentimento na cirurgia vascular  
O risco de complicações durante ou após a operação depende do tipo de cirurgia a 
que foi submetido(a), do funcionamento do seu coração e da sua saúde geral antes 
da cirurgia.  

O anestesista e o cirurgião utilizarão os resultados das suas avaliações e dos seus testes 
para planear os seus tratamentos. Podem então orientar a discussão consigo sobre os 
riscos e benefícios potenciais para si de se submeter à cirurgia vascular e, 
especificamente: 

■ se a cirurgia é uma boa opção para si 

■ qual operação será melhor para si 

■ o planeamento dos tratamentos anestésicos que receberá durante a operação  

■ o planeamento dos tratamentos que receberá imediatamente após a operação, 
por exemplo, ala de recuperação, Unidade de Alta Dependência ou Unidade de 
Cuidados Intensivos. 

Todas as pessoas tem uma opinião diferente sobre os riscos que estão dispostos a 
correr. Os seus médicos (anestesista e cirurgião) explicar-lhe-ão os riscos, mas só você 
pode decidir se deve fazer a operação. Nada acontecerá até que entenda e 
concorde com o que foi planeado para si. Tem sempre o direito de recusar se não 
quiser a operação. Isso é particularmente importante, uma vez que muitas operações 
vasculares, como a reparação de aneurisma da aorta, são realizadas para ajudar a 
evitar problemas no futuro, mesmo que não sinta nenhum sintoma importante no 
momento da discussão das opções.  

Todos os eventos e riscos comuns da anestesia geral aplicam-se às operações 
vasculares:  

■ sentir-se doente e ter dores de garganta depois é muito comum  

■ os riscos incomuns incluem danos aos dentes, nervos e olhos 

■ as reações alérgicas a drogas anestésicas são raras. 

Pode encontrar mais informações sobre os riscos e eventos comuns associados à 
anestesia no nosso site: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/portuguese 
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Riscos específicos do seu anestésico para a cirurgia vascular  
Sangramento e infeção 
Existem riscos com a colocação de linhas, gotejamento e monitoramento. Estes 
incluem hematomas, sangramento e infeção. Estes riscos são frequentes - 1 em cada 
100 casos. Menos comumente, estes equipamentos podem causar danos a outras 
partes do seu corpo em que estejam próximos. 

Danos ao coração 
A maioria dos pacientes com doença vascular nas pernas ou na aorta tem também 
uma doença que afeta o coração, mesmo sem sintomas. Como resultado, os 
pacientes submetidos à cirurgia vascular têm geralmente um risco aumentado de 
complicações cardíacas durante e após a cirurgia. Os testes de aptidão pré-
operatória mostram quem pode estar mais em risco dessas complicações. Esses 
pacientes são mais propensos a precisar de um nível mais alto de suporte e 
monitoramento durante e após a cirurgia. O risco geral de ataque cardíaco é de 
cerca de 1 a 3 em 100. 

Danos aos rins 
Durante a cirurgia da aorta, existem riscos para os rins, dado que o fornecimento de 
sangue aos rins provem da aorta. Os riscos dependem de quão complicada é a 
cirurgia e quão bem os seus rins funcionam antes da operação.  

Durante a EVAR (Reparação Endovascular de Aneurisma), um corante é utilizado para 
mostrar onde o enxerto deve ser colocado. O corante pode danificar os rins, por 
conseguinte o anestesista controla cuidadosamente a quantidade de líquido que 
recebe e monitora a quantidade de urina que produz. Raramente, um monitor de 
diálise pode ser utilizado para limpar o seu sangue de resíduos enquanto os seus rins 
recuperam.  

Para saber mais sobre os riscos das técnicas gerais, espinhais e epidural, pode ler as 
informações no nosso site: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks 

As pessoas podem interpretar de maneira diferente as palavras e os números. Esta 
escala é fornecida para ajudar. 

 

 

 

Muito frequente Frequente Pouco frequente Raro Muito raro 

1 em 10 
Uma pessoa 

na sua família 

1 em 100 
Uma pessoa 

numa rua 

1 em 1000 
Uma pessoa 
numa aldeia 

1 em 10.000 
Uma pessoa 

numa cidade 
pequena 

1 em 100.000 
Uma pessoa 

numa grande 
cidade 
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Onde posso obter mais informação?  
A maioria dos hospitais produz os seus próprios folhetos informativos sobre a cirurgia 
vascular e cardíaca e muitos deles contêm informações sobre a anestesia.  

Pode encontrar mais folhetos informativos no site da universidade 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/portuguese. Os folhetos podem 
também estar disponíveis no serviço de anestesia ou na clínica de pré-avaliação do 
seu hospital.  

Fontes adicionais de informação: 
■ Anestesia e riscos (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/portuguese). 

■ Preparação para a cirurgia: Fitter Better Sooner 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/portuguese). 

■ Folhetos informativos e recursos em vídeo 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/portuguese)  

■ The Vascular Society for Great Britain and Ireland (www.vasgbi.com). 

■ Royal College of Surgeons of England (http://bit.ly/2LNAY52) 

■ NHS Choices (www.nhs.uk). 

■ O seu médico de família / clínico geral. 

 
 

Isenção de responsabilidade 
Embora façamos esforços consideráveis para garantir que a informação neste folheto 
é precisa e atual, não podemos dar garantias disto. Não esperamos que esta 
informação genérica abranja todas as dúvidas que possa ter nem que aborde tudo o 
que possa ser importante para si. Deve falar com a sua equipa médica sobre as suas 
escolhas e sobre quaisquer preocupações que tenha, utilizando este folheto como um 
guia. Este folheto, por si só, não deve ser entendido como recomendações 
terapêuticas. Não pode ser usado para quaisquer fins comerciais nem empresariais. 
Para ler a declaração de exoneração de responsabilidade por completo, por favor 
clique aqui (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/portuguese). 

Todas as traduções são disponilibilizadas pela comunidade de tradutores da 
Translators Without Borders (Tradutores sem Fronteiras). A qualidade destas traduções é 
verificada para que sejam tão precisas quanto possível, embora haja o risco de 
imprecisões ou de má interpretação de alguma informação. 
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Dê-nos a sua opinião 

Agradecemos sugestões para melhorar este folheto.  

Se tiver quaisquer comentários que gostaria de fazer, por favor contacte-nos por email 
para: patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

 

Primeira Edição, fevereiro de 2020 

Este folheto será revisto no prazo de três anos após a data da sua publicação. 
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Este folheto pode ser copiado com o objetivo de produzir materiais de informação para pacientes. Por favor, cite 
esta fonte original. Caso pretenda utilizar parte deste folheto noutra publicação, um aviso apropriado deve ser 
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