
 

 
 

ORIENTAÇÕES PARA ESVAZIAMENTO GÁSTRICO (SÓLIDO) _________ 

Avaliação funcional do trânsito gástrico com alimentos sólidos. 

PREPARO_______________________________________________________ 

 Jejum de 4 a 6 horas. 

 Suspender medicações como: Metoclopramida (Plasil), tegaserod, eritromicina, domperidona, 

meperidina, codeína, morfina, oxicodona, cloridrato de diciclomina, fenobarbital, hiociamina, 

glicopirolato, por 24 horas antes do exame. 

 Pacientes que usam medicações de rotina, com exceção das acima citadas, deverão tomá-las pela 

manhã, ao levantar-se, com pequena quantidade de água. 

 Fumantes deverão suspender cigarros pela manhã e durante todo o exame. 

 Diabéticos deverão checar a glicemia, que deve estar abaixo de 200mg/dL. No momento da 

ingestão da refeição, os diabéticos insulino-dependentes deverão utilizar insulina em dose habitual. 

 O paciente deverá trazer: dois ovos, duas fatias de pão de forma e 2 sachês de geleia de morango. 

COMO É FEITO O EXAME?____________________________________________ 

 Será solicitado ao paciente os ovos, pães e geleia para o preparo.  

 Uma vez preparado, o paciente será encaminhado à sala de exames e será orientado a ingerir toda 

a refeição. 

 Após o término, o paciente será posicionado no aparelho e imagens serão adquiridas 

imediatamente, 30 minutos, 1, 2, 3 e 4 horas após. 

 Cada aquisição dura cerca de 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ORIENTAÇÕES PARA ESVAZIAMENTO GÁSTRICO (LÍQUIDO) ________ 

Avaliação funcional do trânsito gástrico com alimentos líquidos. 

PREPARO_______________________________________________________ 

 Jejum de 4 a 6 horas. 

 Suspender medicações como: Metoclopramida (Plasil), tegaserod, eritromicina, domperidona, 

meperidina, codeína, morfina, oxicodona, cloridrato de diciclomina, fenobarbital, hiociamina, 

glicopirolato, por 24 horas antes do exame. 

 Pacientes que usam medicações de rotina, com exceção das acima citadas, deverão tomá-las pela 

manhã, ao levantar-se, com pequena quantidade de água. 

 Fumantes deverão suspender cigarros pela manhã e durante todo o exame. 

 

COMO É FEITO O EXAME?____________________________________________ 

 O paciente será orientado a ingerir uma pequena quantidade do material radioativo com água. 

 Imediatamente após a ingestão, o paciente será posicionado no aparelho e imagens sequenciais 

serão adquiridas, por aproximadamente 40 minutos. 

 

Responsável: Equipe técnica da Photon. 


