
EDA-TARDE 

 
GUIA DE PREPARO PARA VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 

 

 É fundamental que o seu estômago esteja vazio (sem alimentos no seu interior) para que o exame seja satisfatório. Para 
isto, alguns passos devem ser seguidos: 
 

1) JEJUM DE 8 HORAS PARA ALIMENTOS SÓLIDOS (NÃO ALMOÇAR NO DIA DO EXAME) 

 Às 6:30h da manhã do dia do seu exame de endoscopia, você pode ingerir, no café da manhã, 300 ml de suco de 
frutas coado e 3 bolachas do tipo “Água e Sal” ou “Maria”. 
 Alguns pacientes podem apresentar o esvaziamento lento do estômago, tais como os portadores de diabetes mellitus. 
 Se você é portador de diabetes mellitus, evite grandes refeições na véspera do exame e ingira somente o suco de frutas 
coado na manhã do exame. 
 Se você é diabético e/ou já realizou uma endoscopia anteriormente onde o seu estômago não estava completamente 
vazio, mesmo após 12 horas de jejum, você deve tomar, por via oral, 1 comprimido de Metoclopramida 10 mg (Plasil®), ao deitar 
na véspera do exame. 
 

2) JEJUM DE 4 HORAS PARA LÍQUIDOS 

 Após o café da manhã, somente é permitido à ingestão de água. 
 Você pode ingerir água até 4 horas antes do horário agendado para o seu do exame. 
 

3) O QUE FAZER EM CASO DE HIPOGLICEMIA DO JEJUM 

 Algumas pessoas, quando ficam em jejum por períodos superiores há 4 horas, podem apresentar hipoglicemia (queda 
no nível sanguíneo de glicose). Os sintomas são os seguintes: tonturas, visão turva, tremores, batedeira no coração e sensação 
de desmaio. 
 Para evitar a hipoglicemia, você deve ingerir pequenas quantidades de açúcar (glicose). Você pode chupar uma bala ou 
colocar uma pequena quantidade de mel debaixo da língua. Com isso, os sintomas da hipoglicemia são facilmente controlados. 
 Os pacientes portadores de diabetes devem interromper o uso dos medicamentos hipoglicemiantes (ex.: Insulinas, 
Daonil®, Diabinese®, Metformina etc) no dia do exame. Os diabéticos também podem usar balas e mel caso apresentem os 
sintomas de hipoglicemia. 
 

4) TRAZER UM ACOMPANHANTE 

 Com o objetivo de trazer conforto e também melhorar a qualidade do exame de endoscopia, você receberá sedativos 
por via venosa, que farão você dormir confortavelmente durante alguns minutos. 
 Ao acordar, você apresentará sonolência e dificuldade para caminhar e se equilibrar (algo semelhante ao estado de 
embriaguez alcoólica). Esses efeitos são leves e transitórios, com rápida recuperação. 
 Contudo, você não poderá participar de atividades de risco pelo resto do dia, tais como: 1) dirigir automóveis e 
motocicletas, 2) andar na carona de motocicletas, 3) cozinhar ou preparar refeições (risco de queimaduras e acidentes com facas 
e outros utensílios cortantes). 
 A liberação do paciente somente acontecerá mediante a presença do acompanhante que foi previamente identificado. 
 Você pode informar o nome e o telefone do seu acompanhante ao chegar à clínica para que um de nossos 
colaboradores faça o contato telefônico no final do seu exame. 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 1) Esmalte nas unhas: durante o exame é realizada a monitorização da oxigenação sanguínea por meio de um aparelho 
que é colocado na ponta do seu dedo (oxímetro de pulso). Esse equipamento não funciona bem com unhas pintadas. Logo, se 
esse for o caso, será necessária a remoção do esmalte da unha de um dos seus dedos. 
 2) A não autorização do exame pelo seu convênio, implicará no cancelamento do procedimento. Por essa razão, 
confirme, com antecedência, se a execução do seu exame foi autorizada e evite aborrecimentos. 
 3) Atrasos podem ocorrer: a maioria das endoscopias tem um tempo de duração semelhante. Contudo, muitas 
situações imprevisíveis podem aumentar o tempo de um exame. Atrasos acontecem quando: a) um(a) paciente tem o acesso 
venoso de difícil punção; b) algum tipo de sangramento é identificado durante o exame, esse deverá ser estancado, c) alguma 
lesão é encontrada, ela poderá ser removida ou biopsiada, d) algum(a) paciente apresentar uma reação alérgica, ele(a) será 
tratado(a) imediatamente. A segurança dos nossos pacientes é prioridade. Você será informado sempre que um atraso ocorrer. 
 4) Quando uma lesão é retirada ou biopsiada, o material é encaminhado para um laboratório de anatomia patológica 
para estudo. O resultado é liberado em 5 dias úteis e pode ser retirado na própria GastroClínica Florianópolis. 
 

AGENDAMENTO: 

 

DIA: __________/ __________/ 201_______.                                    HORA: _______________h.  
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SIM NÃO
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SIM NÃO
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SIM NÃO

SIM NÃO

16
Existe algo importante sobre sua 

saúde que não foi perguntado aqui?

Se SIM, informe no campo A.

Pelo presente documento, você manifesta 

o seu consentimento para a realização do 

exame de endoscopia?

Você autoriza o médico a realizar o 

tratamento imediato de qualquer uma das 

complicações possíveis?

ASSINATURA DO(A) PACIENTE

Caso seja encontrado algum tipo de lesão, 

você autoriza a sua retirada ou biópsia, 

ambos a critério do médico?

13
Quando se fere, sangra muito ou 

demora a cicatrizar?

14
Já foi operado?

Se SIM, informe no campo A.

15
Já teve alguma doença grave?

Se SIM, informe no campo A.

A endoscopia digestiva alta é um exame seguro que tem por objetivo 

examinar o esôfago, estômago e o duodeno, sendo possível realizar o 

diagnóstico de muitas doenças que afetam essa parte do tubo 

digestivo. Também é possivel a realização de biópsias (retirada de 

fragmentos de uma lesão), remoção completa da maioria dos pólipos 

(polipectomia), controle de sangramentos, retirada de corpos 

estranhos etc. No entanto, como todo ato médico, o risco de 

complicações existe. As complicações associadas a endoscopia 

digestiva alta são raras e incluem as abaixo citadas:

10 Sofre de doenças renais?

11
Tem problemas de pressão arterial 

alta ou baixa?

12
Tem problemas de coração?

VÁLVULA? MARCAPASSO? OUTROS?

5 É portador de Diabetes?

6
Tem alergia?

Se SIM, informe ao lado no campo C.

ANOTE ABAIXO OS TRATAMENTOS E/OU CIRURGIAS QUE 

VOCÊ JÁ REALIZOU A

8
Tem problemas respiratórios?

ASMA? BRONQUITE? OUTROS?

9
É portador do HIV, vírus da hepatite 

B ou C? INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Conforme o seu julgamento, você deve responder SIM ou 

NÃO para cada um dos questionamentos abaixo:

1) febre; 2) irritação (vermelhão) ou hematomas no local da punção 

venosa; 3) acúmulo de gases e cólicas na barriga; 4) aftas na boca, 5) 

dor e desconforto temporário para engolir; 6) arritmias cardíacas; 7) 

reações alérgicas (anafilaxia); 8) dificuldade para respirar associada ao 

sedativo (1 caso para 10.000 exames); 9) perfuração e sangramentos 

(muito raro).

7 Tem anemia?
ANOTE ABAIXO AS ALERGIAS QUE VOCÊ TEM

OU QUE VOCÊ SUSPEITA TER C
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2
Você está tomando algum remédio?

Se SIM, informe ao lado no campo B.

3
Você usa regularmente ou usou 

recentemente medicamentos que 

alteram a coagulação sanguinea?

4
Você está grávida ou suspeita que 

possa estar?

ANOTE ABAIXO TODOS OS MEDICAMENTOS QUE VOCÊ ESTÁ 

TOMANDO B

1
Está ou esteve recentemente em 

tratamento médico? Qual(is)?

Se SIM, informe ao lado no campo A.

IMPORTANTE: A Resolução 1.886/2008 do Conselho Federal de Medicina determina que o procedimento endoscópico 

deverá ser suspenso se o paciente apresentar-se ao serviço sem a companhia de uma pessoa que se responsabilize por 

acompanhá-lo durante todo o tempo de execução do exame e no retorno ao lar.

NOME DO(A) ACOMPANHANTE TELEFONE ASSINATURA

PERGUNTAS IMPORTANTES SOBRE O SEU HISTÓRICO MÉDICO

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

NOME DO(A) PACIENTE DATA DO EXAME

DATA DE NASCIMENTO PESO ALTURA


