
 
 
 

 
TRÂNSITO E MORFOLOGIA DO DELGADO 

 
É o estudo radiográfico específico do intestino delgado, que requer o uso de um meio de 

contraste para demonstrar a forma e a função dos seus três componentes (duodeno, jejuno e 

íleo), bem como detectar quaisquer condições anormais. È indicado em pacientes com dores 

abdominais, diarreia, Enterite, Enterite regional (Enterite segmentar ou Doença de Crohn), 

Giardíase, Íleo paralítico, Obstrução mecânica, Divertículo de Meckel, Neoplasias, Tumores 

carcinoides, Linfoma e Adenocarcinoma.  

 

COMO É REALIZADO 

 
Inicialmente é realizada uma radiografia piloto, para avaliar a correta limpeza do intestino. 

Radiografias em diferentes posições serão tiradas após a ingestão de bário por via oral, 

aproximadamente a cada 30 minutos, até o contraste chegar ao início do intestino grosso. A 

duração do exame é variável, dependendo da velocidade com que o contraste caminha pelo 

intestino, mas geralmente dura em média de 2 a 6 horas. Em seguida, serão adquiridas 

radiografias em posições diferentes, para podermos avaliar em diversos ângulos todo o 

intestino delgado. 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 

 
 Jejum absoluto de 8 a 10 horas antes do exame. 

 Não mascar chicletes ou fumar cigarros durante o jejum. 

 Tomar 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). 

 Tomar 40 gotas de luftal ® às 19 h e às 21 h. 

 

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

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

delgado é de extrema importância para o estudo contrastado satisfatório. 

 

QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DO EXAME 
 

 O exame dura em média entre 2 e 6 horas. 

 
OBSERVAÇÕES 

 

 Tomar medicações de uso diário normalmente. 
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