
                        PREPARO PARA EXAME DE ENDOSCOPIA 

Sr (a): _________________________________________________________________________________________ 

Para a realização de seu exame em ______/______/__________  às __________ horas, pedimos que leia e siga 
as recomendações abaixo: 

O QUE É A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA? 
A endoscopia digestiva alta permite ao médico examinar a mucosa da parte superior do seu trato 
gastrintestinal, que inclui esôfago, estômago e duodeno (primeira porção de intestino delgado). É realizada com 
sedação e, com a técnica empregada, associada à medicação, é incomum haver dor. É possível que haja algum 
desconforto, mas de curta duração. 

1º - NA VÉSPERA DO EXAME É IMPORTANTE QUE O (A) SENHOR (A): 

 SIGA UM JEJUM ABSOLUTO DE 12 HORAS ANTES DO HORÁRIO AGENDADO PARA O EXAME. 

2º - NO DIA DO EXAME: 

 NÃO INGERIR REMÉDIOS ANTES DO EXAME; 
 O exame é realizado com a administração de sedativos e anestésicos leves que lhe darão mais conforto 

durante o mesmo. O efeito anestésico cessa cerca de 30min após o exame e, a partir de então, o (a) 
senhor (a) poderá alimentar-se normalmente, iniciando com uma dieta leve; 

 SÓ DEIXE A SALA DE REPOUSO APÓS SER LIBERADO POR UM FUNCIONÁRIO DA CLÍNICA. NÃO DESÇA 
PELAS ESCADAS. PARA SUA SEGURANÇA, FAÇA O USO DO ELEVADOR. 
 

3º - IMPORTANTE! 
 

 Se fizer uso de medicamentos para hipertensão (pressão alta), diabetes, epilepsia, coração, etc, 
traga o medicamento para ser administrado após o exame; 

 É necessário que o (a) senhor (a) venha acompanhado, para a realização do exame; 
 Sugerimos não marcar compromissos para o dia do exame, em virtude da medicação tomada durante a 

realização do mesmo; 
 Pedimos a gentileza de vir sem joias e relógio; 
 É necessário que venha com UM acompanhante, capaz; 
 Não são permitidas crianças na sala de repouso; 
 Favor trazer o pedido do exame, documento com foto seu e de seu acompanhante e carteira do 

convênio, quando for o caso; 
 Não dirija qualquer tipo de veículo ou ande de moto, ainda que na garupa. 
 Se fizer o uso de ANTICOAGULANTES, será necessário suspender o uso do medicamento 10 dias 

antes do exame. COMUNIQUE SEU MÉDICO SOBRE A PAUSA DESSE MEDICAMENTO. 
 

4º - VALORES 
 

 O custo de seu exame será de R$________________; 
 Este valor poderá ser acrescido de outros, se: 

1. Necessário administrar alguma medicação fora do protocolo habitual do exame. 
2. Necessário coletar material para biópsia. 
 
O CENTRO MÉDICO VERA CRUZ NÃO SE RESPONSABILIZA POR OBJETOS PESSOAIS PERDIDOS NAS 
DEPENDÊNCIAS DA CLÍNICA. TODOS OS PERTENCES DO PACIENTE DEVEM FICAR SOB A GUARDA E 

RESPONSABILIDADE DE SEU ACOMPANHANTE. 
 

Se for necessário colher material para biópsia ou Polipectomia, será cobrado um valor adicional ao do 
exame. Como não é possível prever esse procedimento antes do exame, queira informar a recepção caso 
não estiver de acordo com o procedimento. Importante que esteja ciente de que será necessário realizar 
novo exame para coleta do material. 
 

Tel.: (43) 3420-8800 
 

Por gentileza, informe-se na recepção sobre data e hora da liberação do resultado. 
 

Secretária: ___________________________ 


