pHMETRIA
COMO O EXAME DE PHMETRIA É REALIZADO
1. O exame é realizado através da introdução na narina de uma sonda de fino calibre. Inicialmente será feita
anestesia de uma das narinas com gel de lidocaína (anestesia local) para a passagem da sonda. Não é
necessário sedação ou administração de medicamentos venosos.
2. A sonda será fixada no nariz com esparadrapo e conectada a um aparelho pequeno que ficará preso à
cintura por 24 horas. Você será liberado logo após a instalação do aparelho e DEVE se alimentar
normalmente e manter a sua rotina de atividades durante o exame.
3. Será necessário fazer algumas anotações específicas nas 24 horas que ficará com o aparelho. Essas
anotações serão registradas em um formulário que será entregue a você no dia do exame. Após 24 horas
você deverá retornar a Gastrolife para a retirada do cateter e do aparelho.
4. O exame é seguro e indolor. Não apresenta riscos ou complicações, embora a passagem da sonda pelo nariz
possa, em alguns casos, causar náusea, desconforto e raramente sangramento local, que habitualmente
desaparecem ao término do exame.

PREPARO PARA EXAME DE PHMETRIA
1. Comparecer no horário agendado. Traga o pedido médico do exame com indicação. Não é necessário a
presença de acompanhante, já que o exame não é realizado sob sedação.
2. Jejum de água e alimentos de 4h, porém se paciente apresentar histórico de esôfago dilatado ou dificuldade
na ingestão de alimentos, o jejum de alimentos deverá ser de 12h (podendo ingerir água até 4 horas antes
do exame).
3. É obrigatório e necessário a realização de endoscopia digestiva alta e esofagomanometria antes do exame e
da pHmetria. Logo, trazer os exames mais recentes relacionados ao esôfago.
4. Paciente não poderá tomar banho após inserção da sonda de pH, logo recomenda-se tomar banho antes de
realizar o exame.
5. Comparecer, preferencialmente, com blusa de botão que abra na frente.
6. Trazer relógio ou celular para programar as horas no aparelho.
7. Será introduzido um gel anestésico em uma das narinas para facilitar a passagem da sonda flexível fina até o
estômago. O exame não dói, porém poderá incomodar um pouco.
8. Em seguida, paciente será liberado com algumas orientações a serem tomadas ao longo das 24 horas.
9. No dia seguinte, o paciente deverá comparecer no mesmo horário, para que a sonda seja retirada.
10. Medicações: Atenção: algumas medicações podem interferir no resultado de exame e devem ser suspensas
(vide abaixo). Demais medicamentos de uso regular podem ser tomados na manhã do dia do exame com
um pouco de água.
Suspender 12h antes do exame:
Antiácidos (Hidróxido de Alumínio, Mylanta plus®, Pepsamar®, Andursil®, etc.)
Suspender 10 dias antes do exame:
Ranitidina, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, esomeprazol, Nexium®, Esomex®, Tecta®, Gazia®, Adipept®
APÓS O EXAME
O paciente será liberado para suas atividades normais. Caso solicitado, será fornecida uma declaração de
comparecimento/horas . Ao término do exame, o paciente será orientado quanto à entrega do laudo.

