
 

 

PREPARO DE EXAME – ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) 
 

PARA QUE O EXAME SEJA REALIZADO O PACIENTE DEVE: 

 

 Seguir rigorosamente os preparos de véspera e dia do exame. 

 

VÉSPERA DO EXAME 

 

 Almoço: normal; 

 Jantar às 19h00 somente sopa leve batida (sem folhas); 

 Após as 19h00 somente líquido claros; 

 A partir das 23h00 jejum absoluto. Não tomar nem água; 

 Poderá tomar os remédios de costume (comprimidos) com pouca água; e não tomar hidróxido de 

alumínio. 

 

NO DIA DO EXAME  

 

 Manter o JEJUM ABSOLUTO;  

 Caso o paciente faça uso de medicações contínuas (toma o mesmo remédio todos os dias) as mesmas 

deverão ser trazidas para que sejam tomadas após o procedimento.  

 Trazer uma toalha de rosto 

 

 

ATENÇÃO 

 

Paciente que utilizam medicações como: 

 Antiagregantes Plaquetários: PLAVIX, REAPRO, TICLID, AGRASTAT, ISCOVER ou AASS. 

(Suspender o medicamento 7 dias antes do procedimento).  

 Anticoagulantes: MAREVAN, MARCOMAR ou COUMADIN. (Suspender o medicamento 3 dias 

antes do procedimento, após autorização do médico responsável pela prescrição do medicamento).  

 Anticoagulantes Injetáveis: HEPARINA, CLEXANE ou FRAXIPARINA. (Suspender 3 dias antes do 

procedimento, após autorização do médico responsável pela prescrição do medicamento).  

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Após o exame o paciente só poderá beber ou comer após passar o efeito anestésico da garganta, 

podendo ingerir líquido ou sólido conforme aceitação; 

 No dia do exame o paciente não irá trabalhar, dirigir ou realizar qualquer atividade que requeira 

atenção; 

 É comum após o exame o paciente apresentar: amnésia (não se recordar do exame e das próximas horas 

após o exame), sonolência, diminuição dos reflexos, em consequência dos sedativos; 

 É obrigatório que o paciente seja levado ao local do exame por um acompanhante adulto, maior de 

idade, que o acompanhará e o levará de volta até a sua casa, onde não poderá dirigir nem realizar tarefas 

que exija atenção, durante todo o dia; 

 Na ocorrência de vômitos dor e sangramentos, febre ou qualquer outro sintoma nas primeiras 72h, 

procurar o serviço de enfermagem deste ambulatório ou ligar para (17) 3641-9160 ramal 9170 

 

 PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DE 

ACOMPANHANTE 

 


