
 

Responsável Técnico: Derival Nelmo Afonso dos Santos. CRM-MG 24432 
Av. dos Andradas, 3323/813 (esquina com Av. do Contorno). Santa Tereza. 

BH / MG / CEP 31010-560 / Tel. (31) 2510-3311 / WhatsApp (31) 98299-1128 

 
 
 
 
 

Preparo para o exame de endoscopia digestiva alta - MANHÃ 
. 
É obrigatório que o paciente com idade inferior a dezoito anos e não emancipado ou que tenha 
sido considerado legalmente incapaz esteja acompanhado pelo responsável legal. 
 

1- Jejum de 10 horas – é permitido água, chá e guaraná até 02 horas antes do exame. 

2- Manter jejum absoluto, inclusive de água a partir de 2 horas antes do exame. 

3- Não tomar antiácidos no dia do exame. 

4- Favor chegar com antecedência de 15 minutos do horário marcado para o preenchimento do 
cadastro. 

5- Trazer 01 frasco de simeticona (antigases) - não tomar em casa. 

6- Trazer todos os exames recentes. 

7- Se diabético, não tomar insulina ou a medicação (hipoglicemiante) no dia do exame. 

8- Se tomar anticoagulantes siga as orientações abaixo: 
     a- Ticlid® (ticlopidina) ou Plavix® (clopidogrel), parar 7 dias antes com a aprovação do seu 
médico. 
     b- Se tomar Xarelto®(rivaroxaban) ouPradaxa®(dabigatran) ou Eliquis®(apixaban) parar 3 
dias antes com a aprovação do seu médico. 
     c- Se tomar Marevan® ou Coumadin® comunicar ao responsável pela marcação do exame. 

9- Devido a medicação usada durante o exame, você não poderá dirigir, trabalhar ou realizar 
atividades que exijam atenção, concentração e capacidade de decisão após o exame. Uma pessoa 
maior de idade deverá acompanhá-lo na saída do exame para retomo ao domicílio. 

10- O laudo médico e o resultado da biópsia estarão disponíveis em 10 a 15 dias. Ligue para a 
Clínica e veja se já chegaram. Você ou um conhecido poderá pegá-los na Clínica ou por e-mail. 

11- Caso seja necessário o cancelamento, favor fazê-lo com antecedência mínima de 24 horas. 
 
IMPORTANTE: É OBRIGATÓRIO ESTAR COM ACOMPANHANTE PARA SER LIBERADO 
APÓS O PROCEDIMENTO. 

 
 
 
 

 


