
Preparo para Endoscopia – Tarde 

Dia: 
Hora: 

• Jantar normalmente ao dia anterior. 
• No dia do exame, ás 7:00 hs tomar 1 

xícara de chá com 3 bolachas água e sal. 
• Não usar esmalte ou base nas unhas. 
• Vir de sapato de salto baixo. 
• Não dirigir após o exame. 
• Não vir de moto, nem como garupa. 
• Trazer pedido do exame e a guia 

autorizada pelo convênio. 
• O paciente deverá estar acompanhado;  
• O EXAME NÃO SERÁ REALIZADO 

SE O PACIENTE ESTIVER SEM 
ACOMPANHANTE. 

Observação: não comer nada após as 7:00 hs até 
a hora do exame, pois o estômago precisa estar 
vazio para a realização do exame. Caso contrário 
o exame será remarcado. Contato 3801-86-41 
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