
Preparo de Exames
Endoscopia 
Digestiva Alta



ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
Necessário agendamento.

Instruções de Preparo

- Permanecer 12 horas em jejum absoluto;

- 01 hora antes do exame o paciente deverá 
tomar 60 gotas de Luftal;

- Trazer exames endoscópicos anteriores;

- O paciente NÃO poderá dirigir até 12 horas 
após a realização do exame;

- Pacientes em fase de amamentação, gestan-
tes ou com suspeita NÃO poderão realizar o 
exame;

- NÃO utilizar esmalte nas unhas;

- Caso faça uso de medicamento diário ( ex: 
anti-hipertensivo, tireóide e etc.) poderá tomar 
com pequena quantidade de água;

- Pacientes diabéticos fazendo uso de medi-
cação diária (ex: hipoglicemiante oral, insulina) 
deverá fazer uso da medicação após a realiza-
ção do exame;

É obrigatória a presença de um acompanhante 
maior de 18 anos que não poderá se ausentar 
durante a realização do exame;

Não poderá estar acompanhado por crianças;

O paciente deve utilizar roupas confortáveis, 
sem decotes, saias ou vestidos.
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Caso não possa comparecer no dia do exa-
me, favor desmarcar com 01 dia de antece-
dência.

As unhas devem estar sem esmalte na data do 
exame;

O paciente não poderá dirigir, operar máqui-
nas ou tomar decisões importantes em até 24h 
após a realização do exame;

Não será possível realização de nenhum tipo 
de exame ou consulta antes ou depois da 
Endoscopia;

No momento do exame o paciente não poderá 
entrar na sala portando nenhum tipo de objeto 
pessoal como óculos, relógio, jóias e etc;

Deverá comparecer com 30 minutos de an-
tecedência do horário agendado, portando 
documento original com foto (RG, habilitação, 
carteira de trabalho), cartão do convênio, e 
pedido médico original dentro da validade, as-
sinado e carimbado pelo médico, sem rasuras;

Caso não entenda algum item do preparo fa-
vor comunicar-se com a recepção ou entre em 
contato através do telefone 4788-1800;

Caso haja algum imprevisto, desmarque seu 
agendamento o quanto antes, se possível, 
com 24 horas de antecedência. Assim, pode-
mos disponibilizar o horário vago para outra 
pessoa.
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