PREPARO PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA
• É obrigatório jejum de 12 horas antes da realização do exame;
• Beber água somente ATÉ 6 horas antes do exame agendado;
• Não tomar hipoglicemiante oral ou insulina. Ingerir os medicamentos de rotina
(pressão e coração) com a mínima quantidade de água, somente ATÉ 6 horas
antes do exame;
• Em caso de uso de anticoagulante e antiagregante plaquetário, converse com
seu médico sobre a possibilidade de suspensão por 7 dias.

ORIENTAÇÕES GERAIS
• Trazer carteirinha do convênio (se não for particular), pedido médico,
documento com foto e exames anteriores;
• Caso tenha mais de 65 anos ou algum problema de saúde por favor agendar
avaliação médica na clínica e trazer exames pertinentes / recentes;
• Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de cigarro / maconha por 72 horas
antes do exame. Outras drogas ilícitas não deverão ser consumidas por 14 dias
antes do exame;
• Obrigatória a presença de um acompanhante, que deve ser maior de 18 anos e
ter boas condições físicas porque o paciente precisará de amparo devido ao
uso de sedação. Deverá permanecer na clínica durante todo o procedimento,
aguardando até a liberação do paciente conforme norma da Anvisa. CASO
ESSAS ORIENTAÇÕES NÃO SEJAM CUMPRIDAS O EXAME NÃO SERÁ
REALIZADO;
• Pacientes menores de 18 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou
adulto responsável.
• Não fazer uso de esmalte e maquiagem no dia do exame;
• O paciente não poderá ir embora dirigindo automóvel ou de moto, mesmo que
na garupa;
• Deve chegar ao local com 30 minutos de antecedência para abertura da ficha;
• Em caso de dúvidas entre em contato conosco através do telefone 3170-8787.
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