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 PACIENTE: ________________________________________________________ 
 EXAME MARCADO PARA: _____/_____/_____ às ______h (horário previsto) 

 MÉDICO: ________________________________________________ 

 CONVÊNIO: ______________________________________________ 

 

 O QUE É? 
É um procedimento que examina as paredes (mucosa) do esôfago, estomago e duodeno. É 
realizado sob sedação endovenosa que garante conforto ao paciente durante todo o procedimento. 

 PARA QUE SERVE? 
Ajuda seu médico a definir a causa de sintomas como dor em abdome, náusea, azia, vômitos, 
dificuldade para engolir, entre outros. É também um excelente método para investigar sangramento 
digestivo. 

 QUAL APARELHO USADO PARA ESTE EXAME? 
O aparelho usado é um tubo fino e flexível - o endoscópio, que é introduzido pela boca e permite 
ao médico observar as imagens em um monitor de vídeo. 

 

 O DIA ANTERIOR AO EXAME:_____/_____/_____ 

Poderá ingerir alimentos sólidos até às: _______horas, após este horário somente poderá ingerir 
água ou água de côco (NO MÁXIMO 200ML) até às  horas (03 (três) horas antes do exame). 

 
 IMPORTANTE: Se faz uso de medicamentos para controle da pressão arterial poderão 

ser ingeridos 03 (três) horas antes do exame, outras medicações deverão ter o uso 
orientado pelo profissional médico.   

 Deverá  vir com acompanhante maior de 18 anos no dia do exame, não poderá estar com 
as unhas das mãos pintadas e não poderá dirigir após o exame. 

 IMPORTANTE: Todos os pacientes com IDADE igual ou superior aos 50 anos, ou 
quando solicitado, devem comparecer à unidade portando HEMOGRAMA, GLICEMIA 
EM JEJUM E ELETROCARDIOGRAMA realizados, no máximo, nos últimos 6 (seis) 
meses. 

 
 

 INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS: (75) 3211-3560 

 RESPONSÁVEL PELA MARCAÇÃO DO EXAME: _________________ WhatsApp: ____________ 
(Também estarei disponível para ajuda-lo (a)). 

 LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EXAME: GASTROS BAHIA DAY HOSPITAL – Rua Barão do Rio 
Branco, 857, Centro, Feira de Santana. Telefone: (75) 3211-3555 – WhatsApp: (75) 98884-0001 

 

PREPARO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 

ENTENDA SEU EXAME 

               ORIENTAÇÕES PARA PREPARO DO EXAME 


