ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ENTEROSCOPIA POR CÁPSULA ENDOSCÓPICA
Médico Responsável: Dr. Décio Sampaio Couto Júnior CRM 9366
INFORMAÇÕES:
Este procedimento implica a ingestão de uma Cápsula (do tamanho de uma grande pastilha de
vitaminas), que passará naturalmente pelo aparelho digestivo enquanto vai fazendo fotografias
do intestino. O exame por cápsula é a mais avançada tecnologia não-invasiva para o
diagnóstico de doenças do aparelho digestivo. Para realizar o exame, o paciente não
necessitará de internação hospitalar e poderá exercer suas atividades diárias normalmente.
A Cápsula é descartável e será excretada naturalmente pelos movimentos intestinais do
paciente. Para que o médico obtenha a informação mais precisa possível deste exame, terá
que seguir as instruções que se seguem:
IMPORTANTE:
FAZ-SE NECESSÁRIO QUE VOCÊ SE ESFORCE PARA SEGUIR AS ORIENTAÇÕES AQUI
CONTIDAS, POIS SERÃO FUNDAMENTAIS PARA O SUCESSO DO EXAME.
PREPARO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME
Para realizar o exame com segurança e bom resultado, siga as orientações a seguir:

DATA:
HORÁRIO

ATIVIDADE

Almoço

Após almoço ingerir apenas líquidos (evitar leite e derivados)

22:00 h

Ingerir apenas água

Meia-noite

Jejum absoluto

DATA:
HORÁRIO

ATIVIDADE

ORIENTAÇÃO

Ingestão da cápsula supervisionada pelo
médico e permanecer em jejum

- Não tome qualquer medicação
nas 2 horas imediatamente
anteriores ao início da Cápsula
Endoscópica;

Comparecer à
clÍnica no
horário
marcado

VÉSPERA DO EXAME

DIA DO EXAME

____:____
Duas horas
após ingestão
da cápsula

Ingerir bastante água

____:____
Quatro horas
após ingestão
da cápsula
_____:____

Fazer uma refeição leve

Após ingestão da cápsula:
- caminhar;
- ingerir bastante líquidos (sem
corantes);
- Não tomar Buscopan®
- Se sentir dor, ligar para
profissionais da clínica;
- Não freqüentar locais que
possuam campos magnéticos;
- Não dormir;
- Não tomar banho;
- Não realizar atividades físicas
moderadas ou pesadas.

Oito horas após
ingestão da
cápsula

Retornar à clinica para conclusão do
exame

____:____
Após exame

Retorno às atividades normais. A cápsula
será eliminada naturalmente em até 3
dias.

ATENÇÃO! Se estiver fazendo uso de medicamentos à base de sulfato ferroso (ferro =
para anemia), suspender com 05 (cinco) dias de antecedência. O uso de antiácidos deverá ser
suspenso 48 horas antes do exame;
SOBRE A SUA CHEGADA NA ENDOCLINIC NO DIA DO EXAME
1- Chegue ao consultório do médico 15 minutos antes da hora marcada usando roupas
confortáveis e largas(frouxas) de duas peças (camisa com botões e calça);
2- Na clínica será feita uma entrevista prévia. Durante esta entrevista deverá ser informado que
a Cápsula Endoscópica está associada a uma pequena possibilidade de retenção intestinal.
Será realizado o seu check-in e ser-lhe-á pedido para dar o consentimento por escrito;
3- Será aplicada no seu abdome uma faixa com sensores e adesivos e estarão conectados a
um registrador de dados do tipo walkman, que usará numa cinta à cintura. Depois será
instruído para ingerir a cápsula na presença do médico;
4- As orientações dietéticas após o exame serão fornecidas no dia.
Este exame é um exame inovador e de alta tecnologia – siga as instruções anteriores e
mantenha com antecedência de 48 h contato com a Endoclinic sobre o preparo, informando
também nome completo, data de nascimento, peso estimado em (Kg) e altura. Informe-se
também sobre os valores dos honorários médico e custo total do exame com certa
antecedência.
Trazer EXAMES ANTERIORES e os DOCUMENTOS:
1. Pedido médico;
2. Cédula de identidade (RG).
LEMBRE-SE! Você também é responsável pelo sucesso do EXAME.
Este exame foi indicado por seu médico, assim sendo tem grande importância no diagnóstico e
seguimento do seu problema; ESTAMOS A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS
ESCLARECIMENTOS. PARA NÓS QUE FAZEMOS A ENDOCLINIC é UMA GRANDE HONRA
TÊ-LO COMO CLIENTE E UMA SATISFAÇÃO POR SUA ESCOLHA E AMIZADE;
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