
    Instruções para endoscopia digestiva alta (UGI) 
Por favor, apresente um documento de identidade com fotografia 

 

Devido a emergências inesperadas, a duração total do seu procedimento não pode ser garantida. Por favor, contacte 
a sua companhia de seguros antes do seu procedimento para se informar sobre a cobertura do seu plano em relação 
ao co-pagamento, franquia, etc. (Este é um hospital com Unidade de Endoscopia.) 

Data:   Horário:        Horário de chegada:   Dra:        

Importante 

 Um adulto responsável deve estar disponível para apresentar-se na sala de Endoscopia para assinar a sua 

saída da unidade. Deve ter alguém que esteja disponível para conduzi-lo a casa após o procedimento. Se 

estiver acompanhado por um adulto responsável, pode apanhar um táxi ou autocarro. Não poderá conduzir 

no dia do seu procedimento. 

 Não pare de tomar a aspirina a menos que tal seja indicado pelo seu clínico geral ou cardiologista  

 Se sofre de asma ou de qualquer outra doença pulmonar, não se esqueça de trazer os seus inaladores. 

 No dia do exame, não utilize perfume ou loções para o corpo. 

No dia anterior ao da endoscopia 

 Se a sua consulta está marcada para de manhã, não coma nem beba nada depois da meia-noite da noite 

anterior ao procedimento. 

No dia da endoscopia 

 Não coma nem beba nada, a menos que receba outras indicações. Não consuma pastilhas elásticas ou 

rebuçados. Se a sua consulta está marcada para de tarde, pode beber líquidos claros até quatro horas antes do 

seu procedimento. 

 A medicação pode ser tomada com goles de água até quatro horas antes dos exames. NÃO TOME ANTIÁCIDOS 

OU SIMILARES ANTES DO PROCEDIMENTO. 

** Informe o seu médico ou enfermeira se for diabético dependente da insulina ou se tiver outros cuidados especiais 
de saúde.  Se tiver alguma dúvida, por favor, ligue para o 401-793-7080. 
 
NO DIA DO SEU PROCEDIMENTO E EM TODAS A SUAS FUTURAS CONSULTAS, DEVERÁ TRAZER UMA LISTA COMPLETA 
DOS SEUS MEDICAMENTOS E DOSAGENS, INCLUINDO MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DE VENDA LIVRE. 

 
Instruction for UGI Endoscopy – Portuguese 

07.27.2018                                                                                                                                             


