
 
   

PREPARO PARA O EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA 

Estar em jejum absoluto por no mínimo 6 horas. Não é realizada sedação portanto 
não precisa vir com acompanhante.


Trazer consigo no dia do exame o resultado de exames que tiver, relacionados ao 
problema: endoscopia digestiva alta, Raio X, laringoscopia etc.


Não é necessário parar com a medicação do estômago ou com outras 
medicações que o paciente já usa de rotina. No dia do exame, se for muito 
importante tomar um remédio (para hipertensão ou problema no coração), pode 
tomar com um pouquinho de água. Medicamentos que não são essenciais não 
devem ser tomados no dia do exame até depois dele concluído. Estes 
medicamentos incluem: analgésicos em geral, sedativos ou tranqüilizantes, 
antiespasmódicos e antieméticos.


Se o paciente tem diabetes, como estará em jejum, isso poderá afetar sua 
necessidade da medicação antidiabética. Geralmente metade da dose habitual de 
medicação pode ser tomada pela manhã. Isto deve ser revisto com o seu médico 
de confiança.


PREPARO PARA O EXAME DE PHMETRIA ESOFÁGICA 

Estar em jejum absoluto por no mínimo 6 horas. Não é realizada sedação portanto 
não precisa vir com acompanhante.


Não estar fazendo uso de medicamentos para o estômago há pelo menos 6 dias: 
(Omeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol, Nexium, Esomeprazol, Rabeprazol, Pariet, 
Tecta, Dexilant, Ranitidina, Cimetidina)


Pode tomar antiácidos se necessário ( Riopan, Simeco, Mylanta, Leite de 
Magnesia, Magnesia bisurada, Hidroxido de alumínio) até 24h antes do exame.


Trazer consigo o resultado dos exames que tiver, relacionados ao problema: 
endoscopia digestiva alta, Raio X, laringoscopia.


Vir de banho tomado. Só poderá tomar banho após a retirada da sonda no dia 
seguinte. Usar roupa confortável ( blusa solta ), de preferência camisa com botões 
e sem gola alta.


Os medicamentos de uso diário e que são importantes ( que não sejam 
medicamentos para o estômago ) podem ser tomados normalmente no dia do 
exame com um pouquinho de água.




SOBRE SEUS MEDICAMENTOS 

É importante informar ao seu médico e aos médicos endoscopistas que farão seu 
exame sobre:


• Alergia a medicamentos;

• Problemas nas válvulas do coração, pois haverá necessidade do uso de 

antibiótico profilático. Informe nossas recepcionistas assim que chegar na clínica 
para realizar o exame;


Interromper os seguintes Medicamentos para realização do exame

• ANTICOAGULANTES (ASS, XARELTO,CLOPIDROGUEL, E OUTROS...) que são 
medicamentos para afinar o sangue (antiagregantes ou anticoagulantes); devem 
ser suspensos pelo menos 7 dias antes do e xame pelo médico que prescreveu 
tais medicamentos;

• VICTOZA/SAXENDA (LIRAGLUTIDA) não tomar por 5 dias

• OZEMPIC/TRULICITY (SEMAGLUTIDA/DULAGLUTIDA) não tomar por 15 dias

• Medicamentos que está utilizando (traga anotado para não esquecer).
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