
 
 

 
 
 

ECOENDOSCOPIA BAIXA 
 

A ecoendoscopia baixa é um exame realizado com um aparelho rígido de ultrassom que é 

introduzido via anal para avaliação de alterações do reto, perirretais e transição retossigmoidea. 

 

COMO É REALIZADO 
 

O paciente é colocado em decúbito lateral esquerdo e, após a aplicação de sedação endovenosa 

(medicação para dar sonolência e relaxar o paciente), é introduzido o aparelho através do ânus com 

lubrificante apropriado. O exame dura cerca de 15 minutos durante os quais o paciente estará sedado. 

 
PREPARO PARA O EXAME 

 

O Kit de preparo da Ecoendoscopia Baixa (1 frasco de enema e 2 comprimidos de bisacodil 5 mg) 

deverá ter sido adquirido na marcação do exame. (Em caso de dúvida ligar para (86) 3131-7800). 

 
1) NA VÉSPERA DO EXAME ____/____/____ 

 

 Dieta sem resíduos. Deve ser feita da seguinte maneira: 

 Café da manhã: chá, suco, água de coco. 

 Almoço e jantar: macarrão miojo, caldos coados, sopa líquida, ovos e purê de batata. 

 Tome 02 comprimidos de Dulcolax (Bisacodil 5 mg) às 20:00 h. 

 Na véspera do exame, fazer jejum a partir 22;00 

 
2) DIA DO EXAME ____/____/____ 

 

 Deve-se aplicar um enema via retal 2 a 3h antes do exame, para que não haja fezes no reto 
durante o exame.  

 Comparecer ao Hospital às 7:00h. 

 

OBSERVAÇÕES 
 

 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. 

 É obrigatório vir acompanhado de maior de idade (que deve permanecer no hospital durante o 

procedimento e acompanhar o paciente até a sua “residência”). 

 Trazer exames anteriores se houver. 

 Não deixe para comprar os medicamentos “na última hora”, pois os mesmos não são comuns 

em farmácias. Adquira-os com antecedência. 

 
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. 

 Após a alta do Serviço de Endoscopia, o paciente pode fazer uma refeição leve. 

 No dia seguinte, alimentar-se normalmente. 
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