
 
 
 

 
 
 

ENEMA OPACO 

 
É o estudo radiológico do intestino grosso, que requer o uso de um meio de contraste para 

demonstrar a sua forma e função, bem como detectar quaisquer condições anormais. É indicado para 

pacientes com algumas patologias do cólon, por exemplo, colite, diverticulose e neoplasias. 

 

COMO É REALIZADO 

 
Inicialmente, o paciente fica deitado em decúbito lateral esquerdo, ligeiramente inclinado para 

frente, flexionando o joelho e o quadril da perna direita e colocada na frente da perna esquerda com o 

joelho esquerdo flexionado (posição de Sims). É introduzida uma sonda via retal, por onde será 

administrado um líquido contendo sulfato de bário (contraste). Em seguida serão adquiridas radiografias 

em posições diferentes, para podermos visualizar em diversos ângulos todo o intestino grosso. O 

exame é gravado em aparelho de fluoroscopia (filme radiológico). O exame não causa dor e não há 

necessidade de sedação. 

 
PREPARO PARA O EXAME 

 
Véspera do exame: 

 

 Tome 04 comprimidos de Dulcolax (Bisacodil 5 mg) às 12:00 h. Os quatro comprimidos devem 

ser retirados na marcação do exame. Em caso de apresentar prisão de ventre (dificuldade de 

evacuar), pode-se associar o laxante que estiver acostumado.  O Dulcolax pode causar cólica 

intestinal e, nesse caso, recomenda-se tomar Buscopan (1 comprimido ou 30 gotas). 

 Jantar de véspera até às 18:00 h. Ficar de Jejum a partir de então. 

 Paciente não deve mascar chicletes ou fumar cigarros durante o jejum. 

 

Dia do exame: 

 

 O paciente deve fazer um enema por via retal (fleet-enema). 

 A porção do canal alimentar deve estar vazia. A limpeza completa de todo o intestino é de 

extrema importância para o estudo contrastado satisfatório do intestino grosso. 

 

QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DO EXAME 
 

 Cerca de 20 a 30 minutos. 

 
OBSERVAÇÕES 

 

  Tomar medicações de uso diário normalmente com meio copo de água. 
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