
 

Preparo para teste respiratório (frutose/bacteriano/lactose) 
O teste do ar expirado é indolor e não invasivo e estuda as disfunções gastrointestinais 

 

1. Quatro semanas antes do teste (um mês antes)  

▪ Não tomar antibióticos oral ou venoso (para pele, olhos e ouvidos estão liberados). 

▪ Não tomar probióticos (ex: floratil, prolive, simbioflora etc. 

▪ Não usar laxantes, domperidona, bromoprida, metoclopramida. 

 

2. Dia anterior ao teste  

▪ Não ingerir leite ou derivados, mel, refrigerantes, bebidas esportivas ou alcóolicas; 

▪ Não ingerir laxantes; 

▪ Não fazer uso de suplementação de fibras (metamucil, benefiber, plantaben, etc) 

▪ Não comer nada que contenha fermento no dia anterior ao exame. 

 

Alimentos que pode comer um dia antes do exame Alimentos que não pode comer um dia antes do exame 

Café, chá, beju Leite, iogurte, creme de leite 

Arroz,carne magra Bolachas, cereais em barra, pão 

Legumes cozidos: cenoura, chuchu, batata Tortas, massas em geral 

Verduras cozidas: escarola, agrião, almeirão Legumes e verduras cruas 

Tempero: sal, vinagre, azeite, óleo vegetal Grãos, feijão,milho e ervilha 

Frutas: maçã, mamão, pêra, banana-maçã Chocolates, doces e bolos 

Sucos coados: limão, maracujá e laranja Carnes gordas, frituras e frios 

Gelatina dietética Bebidas alcoólicas e gasosas, mostarda, catchup e maionese. 

 

 

Se alimentar até as 22:00 horas da noite (após as 22:00 horas somente água está liberada) 

3. No dia do exame 

▪ Se for diabético, não tomar o comprimido para diabetes; 

▪ Continuar tomando as medicações de uso contínuo para pressão alta, colesterol, tireoide 
e outros. Não suspender esses medicamentos sem orientação médica; 

▪ Não fumar ou realizar qualquer atividade física; 

▪ Não escovar os dentes no dia do exame. Trazer sua escova de dente; 

▪ Evitar falar no dia do exame; 

▪ Exame com duração de 2 a 3 horas. 

 

 

 

Data do exame:_____/______/________ Horário:______:______ 

Nome:_____________________________ Orientador:_____________________________ 
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