
 
 
 

 
 

 
ECOENDOSCOPIA ALTA  

 

A Ecoendoscopia Digestiva ou ultrassonografia endoscópica é um exame que combina endoscopia 

e ultrassom de alta resolução. Trata-se de um endoscópio fino e flexível que permite a realização de 

imagens no interior do tubo digestivo. O transdutor de ultrassom do aparelho permite obter imagens 

detalhadas das diversas camadas da parede do tubo digestivo em toda a sua espessura, bem como 

avaliar em profundidade outras estruturas vizinhas do aparelho digestivo, incluindo gânglios linfáticos, 

vasos sanguíneos, o mediastino, pulmões, fígado, vesícula biliar, vias biliares e pâncreas. 

  

COMO É REALIZADO 
 

Você deitará sobre o lado esquerdo. Um protetor plástico será colocado entre seus dentes para 

manter sua boca aberta durante o exame. Após a sedação inicial, o médico irá fazer passar o aparelho 

pela boca, esôfago e estômago, progredindo até ao duodeno. Se houver necessidade, podem ser 

coletadas biópsias durante a Ecoendoscopia através de uma agulha fina que é passada através do 

aparelho e introduzida na área de interesse. 

 

PREPARO PARA O EXAME 
 

 Não coma ou beba nada 8 horas antes do exame. Para exames marcados no período da manhã 

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

às 7:00 h. 

 Não coma ou beba nada 8 horas antes do exame. Para exames marcados no período da tarde 

(entre 13:00 e 18:00 horas jejum a partir das 6:00 horas do dia do exame – tome café-da-manhã 

até 6:00 e permaneça em jejum a partir de então). Comparecer ao Hospital às 12:00 h. 

 Vir acompanhado por um adulto (OBRIGATÓRIO).  

 

OBSERVAÇÕES 
 

 Paciente com hipertensão arterial em tratamento deve tomar a medicação às 6 horas da manhã 

com meio copo de água. 

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

 

ORIENTAÇÕES APÓS O EXAME 

 Não deverá dirigir após o exame ou realizar tarefas que necessitem de atenção, pois seus 

reflexos estarão diminuídos. 

 Não ingerir bebidas alcoólicas por 24 horas. 
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