
              

 
 

 
 

 
RETOSSIGMOIDOSCOPIA 

 
É um exame do intestino grosso feito por meio de um tubo flexível introduzido através do ânus com 

a finalidade de estudar o final do intestino grosso. 

 
COMO É REALIZADO 

 
Você deitará sob o lado esquerdo. Uma medicação para relaxar, que provocará sonolência, será 

aplicada na veia, quando estiver deitado, momentos antes de iniciar o exame. Poderá sentir algum 

desconforto e pressão quando o ar for introduzido no intestino, mas isso melhora assim que eliminar 

gases. O ar é importante para que o médico examine minuciosamente o intestino. Se houver 

necessidade durante o exame, pode ser coletado material do intestino para exame (biópsia), o que 

normalmente é indolor. Pequenos tumores (pólipos) podem ser removidos por um laço por onde passa 

energia elétrica; sangramentos podem ser diagnosticados e muitas vezes tratados durante o exame. 

 
QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DO EXAME 

 

O exame levará cerca de 15 minutos. Após o exame o paciente permanecerá em repouso numa 

sala de recuperação até ser liberado. 

 

PREPARO PARA O EXAME 
 

O Kit de preparo da Retossigmoidoscopia (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). 

 

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, purê de batata e gelatina 

(não vermelha). 

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

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

 

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 7:00 h. 

 

OBSERVAÇÕES  

 

 Tomar medicações de uso diário normalmente.        
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