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PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR COMPLETA (ESPIROMETRIA) 

 

Orientado por:  

 
PARA REALIZAR O EXAME É NECESSÁRIO: 

� Paciente menor de 18 anos e maiores de 65 anos não conscientes e orientados, DEVERÃO estar 

com acompanhante maior de 18 anos portando seus documentos pessoais (RG e CPF), caso 

contrário o exame não será realizado; 

� Paciente deve trazer documentos pessoais (RG, CPF e Cartão do SUS); 

� Trazer exames de pulmão (Espirometria, RX, Tomografia, Ressonância, etc.) realizados 

anteriormente (caso já tenha realizado algum) 

� Trazer os nomes das medicações de uso atual; 

� Trazer os medicamentos que utiliza para tratamento pulmonar, caso necessite aplicar após o exame.  

 

PREPARO PARA REALIZAR O EXAME 

 

1. NO DIA DO EXAME: 

� NÃO USAR BOMBINHAS E/OU MEDICAMENTOS PARA O PULMÃO 12 HORAS ANTES DO 

EXAME;  

� Pode tomar os remédios de costume (pressão, coração, diabetes, etc.); 

� Se teve nas últimas 3 semanas: gripe, resfriado, dor de garganta, bronquite, pneumonia, tosse com 

sangue, angina recente, descolamento de retina, crise hipertensiva, edema pulmonar ou aneurisma 

de aorta torácica, remarcar exame para outra data. 

� Em caso de cirurgia de catarata, remarcar para 90 dias após a cirurgia; 

� Em caso de gravidez, o exame somente será realizado com orientação por escrito de seu médico; 

� Proibido fumar 2hs antes do exame. 

Dieta: 

� Não é necessário jejum (Evitar refeições volumosas 1 hora antes do exame); 

� PROIBIDO CHÁ E CAFÉ PRETO 6HS ANTES DO EXAME; 

� Proibido ingerir bebida alcoólica no dia do exame. 

 

 

 

 

 

 
 

  

Avise caso não possa comparecer ao exame, para que outro paciente possa ser atendido. 

Se o seu atendimento foi agendado pela Unidade Básica de Saúde, procure a mesma para 

cancelar e reagendar. Se foi feito pelo próprio AME, ligue 0800-7624 000. 


