
 
 
 
 

 
 
 

MANOMETRIA ESOFÁGICA DE ALTA RESOLUÇÃO 

 
Trata-se de um exame para o estudo da motilidade esofágica com aparelho de 24 canais. 

Alterações da motilidade geralmente provocam sintomas como queimação ou azia, tosse crônica, 

sensação de bolo na garganta, irritação crônica da faringe, crises de asma, dor no peito etc. 
 

 

COMO É REALIZADO 

 
O exame começa com o paciente sentado, colocando-se uma sonda plástica flexível fina através 

de uma das narinas, que são lubrificadas e anestesiadas com geléia de anestésico local. A partir de 

então, a sonda é empurrada delicadamente até passar pela garganta, esôfago e atingir o estômago. 

Nessa fase do exame, pode-se sentir um desconforto passageiro. Uma vez posicionada, o paciente se 

deita confortavelmente de “barriga para cima” e a sonda vai sendo retirada para a análise do esôfago.  
  

 
PREPARO PARA O EXAME 

 
 Não coma ou beba nada 6 horas antes do exame. Para exames marcados no período da manhã 

(entre 7:00 e 12:00 jejum a partir das 22:00 do dia anterior).  

 Comparecer ao Hospital às 7:00 h. 

 Se fizer uso de medicações usadas para tratamento clínico de refluxo como: 

 Omeprazol, Lanzoprazol, Pantoprazol, Esomeprazol, Rabeprazol, Ranitidina, Cimetidina e 

Famotidina, bem como outros antiácidos (suspender 48 horas). 

 Tranqüilizantes (Diazepan, Alprazolan, Lorazepan, Clonazepan e etc). 

 Antieméticos como: Metoclopramida, Bromoprida, Cisaprida (Plasil, Digesan, Motilium, Peridal, 

Dramim) (suspender por 3 dias) 

 Ondansetrona (suspender 24 horas). 

 Nitratos: Isossorbida (Isordil). (consulte seu médico quanto à suspensão dos mesmos antes do 

exame) 

 Trazer, caso tenha, o resultado de endoscopia digestiva alta mais recente. 

 

QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DO EXAME 
 

 É um exame rápido, dura em média 20 minutos.  

 
OBSERVAÇÕES 

 

 Tomar medicações de uso diário normalmente. 

 Paciente com hipertensão arterial em tratamento deve tomar a medicação às 5 horas da manhã 

com meio copo de água. 

 Se fizer uso de hipoglicemiante (remédio para diabetes), não deverá tomá-lo no dia do exame. 
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