
 

Orientações Endoscopia Digestiva Alta 

Telefone: 3099-1399 

DIA:_____/_____/_____ Horário: ____:____ 

Local: Endosinos – Rua Ivo Afonso 62, Bairro: Fião – São Leopoldo.  

Observar os seguintes cuidados antes do exame. 

1. Jejum Absoluto de 12 horas (Nem ÁGUA); 

2. Se usar medicações de uso contínuo, deixar para tomar a medicação após o exame; 

3. Suspender anticoagulantes (AAS, Warfarin, Clopidogrel, etc...) no mínimo 05 dias antes da 

data do exame, sob orientação de seu médico assistente; 

4. TRAZER SOLICITAÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DO CONVÊNIO (SE HOUVER CONVÊNIO) E 

UM DOCUMENTO DE IDENTIDADE; 

5. Comparecer acompanhado de uma pessoa adulta responsável, que permaneça na Clínica antes, 

durante e após o exame. Paciente sem acompanhante NÃO poderá realizar o exame agendado; 

6. Chegar com 10 minutos de antecedência Na Clínica Endosinos para realizar a Ficha de 

Atendimento; 

7. Não dirigir veículos, não andar de moto ou executar procedimentos que requeiram atenção, pois o 

efeito da sedação pode permanecer por 12horas. 
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