Clínica Gastrocentro Carioca

   Exame : Retossigmoidoscopia Flexível
Definição

A Retossigmoidoscopia Flexível pode ser realizada por gastroenterologista ou
proctologista e permitirá o exame da mucosa do reto e de uma porção do intestino
grosso. Este procedimento possibilita a retirada de pólipos, a realização de biópsias ou
de coleta de material fecal, se necessário .

Preparo

Para este exame não se faz necessária nenhuma dieta ou jejum. Deverá ser utilizado
clister glicerinado ou fosfoenema (2 frascos), facilmente encontrados em farmácias, que
permitirão a limpeza de fezes do local a ser examinado.
Cerca de 3hs antes do exame, aplicar o 1° frasco da medicação pelo ânus. O paciente
deveré segurar o líquido no interior do intestino por cerca de 10 min e após ir ao
banheiro, deverá ser aplicado o 2° frasco da mesma forma que o anterior. Esta última
aplicação deverá ser feita pelo menos 1 hora antes do exame.

Como ocorre o exame

O exame tem duração de cerca de 10 a 20 minutos podendo ser feito sem sedação ou
com sedação leve, e normalmente tende a ser bem tolerado pelo paciente.
Após o paciente se deitar sob o lado esquerdo, o médico introduz o aparelho flexível ,
lubrificado, da espessura de um dedo através do reto passando lentamente por parte
do intestino grosso. Uma pequena quantidade de ar é utilizada para visualizar o
intestino, podendo causar cólica leve ou desconforto durante o exame.

Após exame

O paciente poderá sentir leve cólica ou desconforto ou gases que cessam rapidamente.
Se o paciente não foi sedado, este poderá retornar a suas atividades normais assim
como manter alimentação normal. Entretanto se tiver sido sedado, deverá aguardar um
pouco e ao ser liberado para casa não deverá dirigir ou ingerir álcool.

Este exame pode ser considerado seguro quando realizado por médicos experientes,
sendo raras as complicações. Em caso de duvidas contactar a clínica .
O resultado poderá ser dado logo após o exame ou em data a ser marcada pelo
médico. Se algum material for coletado este deverá ser enviado ao laboratório para
análise.
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