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INSTRUÇÕES PARA EXAME ENDOSCÓPICO – PROCEDIMENTOS SEM SEDAÇÃO

VIDEO-RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL COM BIÓPSIA E POLIPECTOMIA

LOCAL: DIGEST - Acesso pela entrada principal do Hospital Santa Catarina

A  RETOSSIGMOIDOSCOPIA consiste  em  um  exame  endoscópico  realizado  com  um  tubo  flexível,  em  regime 
ambulatorial,  sem sedação, com o qual o médico examina os dois últimos segmentos do intestino grosso (reto e 
sigmóide) onde se localizam a maioria dos tumores malignos do intestino grosso.   
Este exame é indicado para auxiliar o diagnóstico de sangramento retal, sensação de puxo retal, perda de muco e/ou 
pus pelo ânus, alteração de ritmo intestinal, obstipação crônica, e ainda tumores da porção distal do intestino grosso.

 
PREPARO PARA O EXAME:

1. Material a ser adquirido: Phosfoenema, 2 unidades.

2. No dia do exame: não há necessidade de dieta, porém recomenda-se que a refeição que precede o exame seja 
pobre em fibras e alimentos laxativos (evitar frituras, gordurosos, frutas e verduras). Aplicar um Phosfoenema 2 a 3 
horas antes do exame, e repetir se houver muito resíduo nas fezes.

Abaixo leia atentamente mais algumas recomendações:

1. O paciente não precisa acompanhante, pois não há sedação. Naturalmente pessoas idosas, ou com dificuldade de 
locomoção ou comunicação, devem estar acompanhados.

2. Se houver antecedentes de alergia a medicamentos, uso de anticoagulantes (como Marevan, Marcoumar e 
outros), antiagregantes plaquetários (como AAS, Ticlid, Plavix, Plaketar, Cebralat, Vasogard e outros) 
ou anti-inflamatórios (como Cataflam, Voltaren e outros),  favor avisar o médico examinador  antes do 
procedimento. Recomendamos que traga por escrito o nome dos medicamentos que usa e entregue ao médico 
antes do exame.  

3. Pede-se para não trazer crianças menores de 12 anos, em respeito às normas do Hospital Santa Catarina.

4. Favor  trazer  a  requisição  médica  do  exame.  Os  convênios  exigem  autorização  prévia  de  todos  os 
procedimentos, favor checar se seu exame está autorizado.

5. Para os exames particulares, pede-se pagamento prévio no caixa da Digest. 

6. Se houver necessidade de adiar ou cancelar  o  exame, entre em contato com nossa secretaria o  mais  breve 
possível, de preferência na véspera, pelos telefones 3222-3344 e 3036-6000.  

7. Anexo você recebe o  Termo de Consentimento Informado para este procedimento, e pedimos que seja lido 
com atenção, assinado e entregue à secretaria da Digest. Se houver dúvidas sobre o texto, favor informar-se com 
o setor de secretaria, com o seu médico assistente ou o médico examinador antes do procedimento.
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