
PREPARO PARA ENDOSCOPIA

Através   deste  documento, declaro  que  estou ciente de  que, para  realização  do  exame   de
endoscopia sob sedação, deverei seguir as orientações acima, sem as quais o exame não  será
realizado.

NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELAS ORIENTAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CARIMBO

ASSINATURA DO PACIENTE

Campinas,              de                                         de                  .

FO519 - ABR / 03 / SMS - ALTERADO JAN/06 - VIA ÚNICA - FORMATO A4 (210x297) - CÓD. MATERIAL: 29593

EXAME AGENDADO PARA O DIA: HORÁRIO: Nº CARTÃO SUS:

DR.(A):

ORIENTAÇÕESAO PACIENTE

PREPARO PARAPERÍODO MANHÃ:

PREPARO PARAPERÍODO TARDE:

ATENÇÃO PARAAMBOS OS PREPAROS

Em caso de dúvida, converse com a equipe do Centro de Saúde para orientá-lo(a).

Jejum absoluto (inclusive água) 08 horas antes do exame. Comparecer 15 minutos antes do horário
agendado, acompanhado de pessoa maior de 18 anos em boas condições de saúde física e mental.
Não levar criança.
Levar pedido do exame em SADT e resultado de exames anteriores.
Tomar medicação de rotina com pouca água.

Jejum absoluto de 06 horas.
Neste dia, fazer dieta leve no café da manhã - 1 xícara de chá ou café ou 1 copo de suco acompanhado de 3
bolachas água e sal ou 3 torradas pequenas. Não tomar leite ou derivados.
Comparecer 15 minutos antes do horário agendado, acompanhado de pessoa maior de 18 anos em boas
condições de saúde física e mental.
Não levar criança.
Levar pedido do exame em SADT e resultado de exames anteriores anteriores.
Tomar medicação de rotina com pouca água.

Pacientes diabéticos insulino-dependentes: agendá-los prioritariamente nos primeiros horários da manhã.

Pacientes hipertensos: é necessário fazer controle diário de PA durante 1 semana e apresentar no dia do
exame. Não esquecer de tomar a medicação no dia do exame, no horário habitual, com pouca água.

Não deixe de comparecer ao exame agendado!
Sua ausência significa desperdício de recurso do Sistema Único de Saúde (SUS).
Se, por qualquer problema, você não puder comparecer, avise a unidade de saúde com antecedência de, no
mínimo, 24 horas, para que outro usuário, que também espera pelo mesmo exame, possa substituí-lo.
Assim, estaremos melhorando o atendimento para todos os nossos usuários.


