
 

PREPARO DE EXAMES 
Data do Exame: 

   /            /  

Horário do Exame 

Vídeo Endoscopia Digestiva Alta 

 
(   ) Ordem de Chegada 
(   ) Hora Marcada 

 

PREPARO 

1. No dia do exame manter jejum absoluto de 8 horas para alimentação sólida, podendo ingerir água ou 
água de coco até 4 horas antes do exame; 

2. Para exames no período da tarde, até às 6h30 poderá tomar chá ou suco coado com até 3 torradas ou 
cream cracker sem margarina/manteiga. NÃO tomar leite ou derivados. 

3. Tomar 40 de luftal ou 15 gotas de milycon 30min antes de sair de casa; 

4. Não ingerir bebidas alcoólicas na véspera do exame. 

 

ATENÇÃO! 

1. Obrigatório, para cada paciente, a presença de acompanhante maior de 18 anos em boas condições 
físicas e mentais, e não trazer crianças. De acordo com a Resolução RDC/ANVISA 6 de 10/03/2013; 

2. Não vir dirigindo ou transportado em motocicleta; 

3. NÃO esmaltar unhas das mãos, NÃO utilizar batom nos lábios, e NÃO estar com sapato de salto; 

4. Medicamentos para hipertensão, problemas cardíacos, epilepsia, doenças pulmonares devem ser 
tomados 02 (duas) horas antes do exame; 

5. Não tomar medicamentos para diabetes ou calmantes; 

6. Deverá consultar seu médico sobre o uso de medicamentos anticoagulantes visando possibilidade de 
suspender medicação uma semana antes, caso contrário não será realizado biópsia.  

 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

1. Não deixar de trazer o pedido médico original, RG, CPF e carteirinha do convênio. Apresente, também, 
exame de endoscopia anterior, se já fez; 

2. Comparecer ao local do exame com 30 minutos de antecedência; 

3. Avisar com no mínimo com 24 horas antes caso não possa comparecer, visando liberar a vaga para 
outro paciente; 

4. Para outros esclarecimentos e dúvidas, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 
Cliente – SAC no telefone (79) 3211-9119 ou no e-mail sac@clinicaendogastro.com. 

 

Médico executante: _______________________________________________________________________ 

 

 

Rua Cedro, 213 | Bairro São José | Aracaju - Sergipe | CEP: 49020-170 
Tel.: (79) 3211-9119 

 

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20RDC%20ANVISA%20n%C2%BA%206,%20de%2001mar13.pdf
mailto:sac@clinicaendogastro.com

