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Preparo para pHmetria do Esôfago em crianças 
 

1. O exame deverá ser autorizado previamente pelo convênio (confirmar com o seu 
Convênio).  

2. No dia do procedimento, após a passagem da sonda será necessária a 
realização de um Rx de tórax para conferir a posição do cateter. Verifique com o 
seu convênio qual o local mais próximo do SEDIG para a realização do mesmo e 
se precisa de agendar previamente. 

3. Suspender o uso de medicamentos para o estômago 07 dias antes de sua 
realização (Omeprazol, Pantoprazol, Ranitidina, Label, etc ). 

4. Não usar Bromoprida, Motilium os similares por 48 horas antes deste exame. 
5. Poderá fazer uso de antiácidos comuns (Ex.: Mylanta plus, Kolantil, Andursil, 

Pepsamar, Hidroxígel) até às 22 horas do dia anterior ao exame. 
6. Se o Médico solicitar que o exame seja feito em uso de medicamentos 

(Omeprazol, Pantoprazol ou similares) trazer o mesmo para ser tomado no 
consultório. 

7. Jejum de 4 horas antes do exame. Não pode tomar nem água. 
8. Tomar banho na manhã do dia do exame, porque após a colocação do aparelho 

não poderá tomar banho de chuveiro ou banheira, pois o aparelho e os eletrodos 
são eletroeletrônicos e não podem ser molhados de forma alguma. 

9. Comparecer ao Serviço de pHmetria com blusa de botão na frente ou bem 
folgada, para facilitar a colocação do aparelho (não vir com blusa de zíper). 

10. Trazer o resultado da última endoscopia digestiva ou REED (se já realizados). 
11. Trazer  medição da altura recente da criança pelo pediatra ou enfermeira. 
12. Vir com um ou dois acompanhantes, que possam responder pelo paciente, com 

idade mínima de 18 anos. 
13. O paciente que reside no interior deverá permanecer em Belo Horizonte no dia 

do exame. 
14. Chegar somente no horário marcado. 
15. Tempo médio de permanência no SEDIG é de até 2 horas. 

	


