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PREPARAÇÃO PARA ERCP - (Endoscopic Retrograde CholangioPancreatography) 
 

Você tem um apontamento para fazer um ERCP no dia de ______________________as_________ 
 
 
Por favor chegar a registração de pacientes as _______ 
 
MetroWest Medical Center       MetroWest Medical Center       Boston Endoscopy Center  
67 Union Street   115 Lincoln Street  175 Worcester Street   
3rd floor / Outpt Reg   1st floor / Outpt Reg  Wellesley Hills, MA 02481 
Natick, MA 01760   Framingham, MA 01702    
 
1 Você tem de ter uma pessoa da sua familia com você para vos conduzir até a sua casa e depois da 

examinação por causa dos medicamentos que são dados durante o exame. 
2 Você tem de ter o dia fora, não pode trabalhar, conduzir, ou fazer qualquer coisa na noite. De manhâ 

você vai ter de limpar os seus intestinos para o exame e na tarde vai estar a descansar por causa dos 
medicamentos que voce vai reçeber durante o exame 

3 Por favor trazer com você no dia do exame uma lista de todos os medicamentos que você toma 
normalmente 

4 Quando o vosso apontamento foi feito, a segurança que nos temos e a seguinte:   
  __________________________________________________________________        
                                                                                                              

Se a vossa segurança mudou, por favor chamar o escritôrio o numero 508-620-9200 ao menos 14 dias 
antes do seu exame. Você vai ter de pagar o exame se não temos a informação correta da sua 
segurança.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Por favor seguir todas as instruçoês complétamente. Se você tem qualquer pregunta sobre esta preparação, por 
favor chame-nos. 
 
 
1. Se você sabe que tem um problema de coração ou uma valve artificial para o coração, por favor diga-nos 
porque os antibioticos são necessarios para não ter nemhuma infeção. 
 
2. Por favor, diga-nos se você toma Coumadin ou Warfarin, você deve de parar de tomar esses comprimidos 5 
dias antes do exame 
 
3. Por favor, diga-nos se você toma insulin. Vai ter de mudar isso para a preparação e o exame. Se você toma 
comprimidos para os diabetes, toma a meia dosa do que toma normalmente no dia do exame. 
 
4. Este exame muitas vezes é feito com ray-x. Se você sabe que esta de bébé ou você pensa que pode estar 
pregna, por favor diga-nos antes do exame. 
 
5. Não tomar aspirina,comprimidos com aspirina, Ecotrin, Bufferin, Anacin, Advil, Aleve, Nuprin, Motrin, 
Ibuprofen, ou outros comprimidos contra a inflamação ou Plavic por 7 dias antes do exame. Se tem algum 
problema com isto, por favor falar disso com o seu doutor. Pode tomar Tylenol ou acetaminophen quando 
queira antes e depois do exame. Não tomar supplementes de iron por 7 dias antes do exame. 
 
6. Você tem de ter uma pessoa da sua familia ou um amigo com você para vos conduzir até a sua casa e depois 
do exame por cousa dos medicamentos que são dados durante o exame. O ERCP sô pode ser feito se você tem 
uma pessoa com você para vos acompagnar quando você sai do hospital.  
 
7. Se o seu exame e antes do meio dia, nao deve tomar nada por a boca e depois de meia noite menos os seus 
medicamentos normais com um bocado de agua. Se o seu apontamento é depois do meio dia, pode tomar 
liquidos claros ate quatro horas antes o seu exame.  
 
 
O seguinte e uma lista de liquidos considerados claros: canja de galinha, gingerale, sprite, 7-up, sumo de 
maçãe, sumo de uva branca, agua, gelados, jello (nemhum de cor vermelho ao cor de vinho, não pode 
tomar com fruta ou creme) café ou chá (pode tomar com açucar mas nemhum leite ou creme) 
 

 


