Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

O que é uma Endoscopia Digestiva Alta?
O que é uma endoscopia
digestiva alta?
Uma endoscopia digestiva alta é um
procedimento que permite ao
médico visualizar internamente o
esôfago, estômago e duodeno (parte
superior do intestino delgado). A
finalidade de uma endoscopia
digestiva alta é:
•
•

•

Diagnosticar
gastrointestinal;

o

refluxo

Diagnosticar as causas de enjôo
e/ou vômito persistentes e de dor
abdominal e/ou torácica;
Diagnosticar
a
causa
de
sangramento
do
trato
gastrointestinal superior;
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•

Detectar inflamações, úlceras e
inchaços/tumores anormais do
esôfago, estômago e duodeno.

Como devo me preparar
para uma endoscopia
digestiva alta?
Você não poderá comer nem beber
nada depois da meia-noite do dia
anterior
ao
do
procedimento.
Normalmente, não será necessário
tomar qualquer tipo de laxante /
preparação intestinal.

Consulte o seu médico acerca dos
medicamentos que você estiver
tomando
atualmente.
Alguns
produtos, tais como medicamentos
anticoagulantes
(Coumadin,
Aspirina), anti-inflamatórios e certas
vitaminas
e
extratos
herbais,
geralmente são interrompidos antes
de uma endoscopia digestiva alta.
Converse com o seu médico para
saber se você precisa interromper
esses medicamentos antes do dia
do procedimento.
Se sua endoscopia digestiva alta for
realizada
em
ambulatório,
você
precisará providenciar alguém para leválo(a) para casa; por causa dos sedativos
utilizados durante o procedimento, você
estará proibido de dirigir.

Como é realizada uma
endoscopia digestiva alta?
•

Um tubo intravenoso será
introduzido em um dos
braços.

•

É possível que lhe peçam
para
deitar-se
do
lado
esquerdo do corpo sobre a
mesa de diagnóstico com a
cabeça ligeiramente elevada
para evitar a ingestão de
excesso de saliva;

•

Você receberá medicamento
para aliviar o desconforto e
um leve sedativo para ajudálo(a) a relaxar durante o
procedimento. Não deixe de
alertar o seu médico antes do
procedimento se você for
alérgico(a)
a
qualquer
medicamento.

•

Um tubo iluminado, delgado e
flexível,
conhecido
como
endoscópio, será introduzido
no esôfago, avançando até
chegar ao estômago e
duodeno.

•

Através do endoscópio, o
médico poderá visualizar
imagens internas do esôfago,
estômago
e
duodeno,
examinando o revestimento
de cada um deles em busca
de anomalias.

•

Através do endoscópio, o
médico
também
poderá
introduzir instrumentos para
tratar hemorragias ou retirar
amostras
de
tecido,
denominadas biópsias, para
testes
de
laboratório
complementares.

•

O procedimento todo é
relativamente rápido, levando
cerca
de
20
minutos,
normalmente.

•

Após o procedimento, você
permanecerá na sala de
endoscopia durante 30 a 60
minutos, aproximadamente, a
fim de dar tempo para o efeito
do sedativo passar.

Existem complicações sobre
as quais devo estar ciente?
Embora sejam raras, as possíveis
complicações de uma endoscopia
digestiva alta incluem hemorragia e
perfuração do revestimento do
estômago. A maioria das pessoas
sente uma ligeira dor de garganta
depois do procedimento.
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