
 
 
 

 
TRÂNSITO DO CÓLON 

 
O exame de Trânsito do Cólon é um método utilizado para o diagnóstico dos distúrbios 

funcionais do cólon. Com a introdução de marcadores radiopacos para avaliação do tempo de 

trânsito do cólon é possível mensurar não apenas o trânsito total, como também o segmentar, 

avaliando-se independentemente a motilidade do cólon direito, cólon esquerdo, sigmoide e 

reto. Para a avaliação da área a ser examinada é necessária a ingestão de cápsulas com 

marcadores radiopacos. A principal indicação deste exame é a constipação intestinal crônica. 

 

COMO É REALIZADO 
 

Inicialmente é realizada uma radiografia piloto, para avaliar possíveis calcificações, em 

seguida o paciente deverá ingerir uma cápsula Sitzmarks® (marcadores radiopacos) via oral 

com água. Após a ingestão o paciente deverá ser submetido a um Raio-x de abdome simples 

um dia, três dias e cinco dias após a ingestão da cápsula de Sitzmarks. Cada cápsula contem 

24 marcadores radiopacos que serão eliminados naturalmente com as fezes. 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 

 
 Não necessita de jejum. 

 O paciente deve alimentar-se normalmente com os alimentos de costume.    

 O paciente não pode tomar medicamentos laxativos, usar supositório ou fazer lavagens 

intestinais com clister nos dois dias anteriores a ingestão da cápsula e durante todo o 

período do exame (cinco dias). 

 O horário para ingestão da cápsula e realização das radiografias não precisa ser o 

mesmo, ou seja, pode ser em horários diferentes. 

 

Dias e horários das radiografias: 

1o: ____________________ _____/____/_______ ____:____ 

3o: ____________________ _____/____/_______ ____:____ 

5o: ____________________ _____/____/_______ ____:____ 

 
QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DO EXAME 

 

 O exame dura cinco dias, entre a primeira radiografia e a última. 

 

OBSERVAÇÕES 
 

 Tomar medicações de uso diário normalmente. 
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