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EXAMES ENDOSCÓPICOS - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 

 
O que é? 

 
A endoscopia digestiva alta (EDA), também chamada esofagogastroduodenoscopia, é um exame visual 
directo do esófago, estômago e o duodeno (porção inicial do intestino delgado) com um endoscópio (um 
tubo flexível com lentes e sistema de luz próprio). 
  
A endoscopia digestiva alta é um exame importante para o diagnóstico de várias doenças, 
nomeadamente de úlceras, tumores, esofagite e gastrite. Na verdade, com a endoscopia consegue-se 
esclarecer a origem de diversos sintomas, como a azia, a dificuldade na deglutição dos alimentos, dores 
abdominais, náuseas, vómitos, má-digestão entre outros. É, também, o melhor exame para garantir que 
não há lesões orgânicas no tracto digestivo alto.  
 
Como decorre o exame? 

 
A endoscopia digestiva alta é um exame que, geralmente, demora 1 ou 2 minutos. No início, procede-se à 
anestesia da garganta com um liquído apropriado. O doente é deitado em posição confortável e 
descontraída. O endoscópio é, então, introduzido gradualmente. Este procedimento não interfere com a 
respiração, nem causa dor. 
  
A inspecção visual poderá ser complementada com a realização de biopsias. Mesmo neste caso não é 
causado qualquer incómodo doloroso. A realização de biopsias está indicada em diversas situações, não 
significando necessariamente que se suspeite de cancro.  
 
É muito rara a ocorrência de efeitos adversos importantes na realização da endoscopia. Uma sensação 
de falta de sensibilidade na garganta pode manter--se por alguns minutos após a realização do exame, 
devida ao líquido anestésico. Enquanto tal acontecer, deve-se evitar a ingestão de alimentos.  

 
Qual é a preparação? 
 
O seu estômago terá que estar vazio, pelo que, no dia do exame, só deverá tomar um sumo 
(ou chá açucarado) e torradas sem manteiga (ou bolachas de água e sal) até 7 horas antes da 
hora marcada para o exame. Se necessita de tomar comprimidos poderá fazê-lo. Não beba 
leite nem medicamentos liquídos de cor brancos ou outra (por exemplo, anti-ácidos). 
 
O exame endoscópico torna-se absolutamente necessário para esclarecer as suas queixas 
digestivas. Trata-se de um exame simples, praticamente indolor e executado com anestesia 
local. No entanto, a sua colaboração torna-se indispensável para a sua realização.  
 
Deverá assim cumprir rigorosamente as indicações dadas:  

1. Durante as 24 horas que precedem o exame:  
• NÃO fumar  
• NÃO tomar medicação que contenha ferro ou bismuto 

2. Na véspera do exame, à noite, faça uma refeição leve.  
3. No dia do exame, tome só o pequeno-almoço ou uma refeição muito pequena (chá, 

bolachas ou torradas) 7 horas antes da hora marcada para a realização do exame.  
 
Trazer os resultados dos exames radiológicos e endoscópicos anteriormente efectuados. 
 
 Compareça em JEJUM no dia ____/____/_____ às ____.____ Horas 
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