
PREPARO E ORIENTAÇÕES GERAIS 
PARA MAPEAMENTO DE
PESQUISA DE ENDOMETRIOSE

Escolha apenas uma das 3 opções 
abaixo:

Atenção: Pacientes com intolerância 
à lactose, sugerimos utilizar a opção 
2 ou 3, pois a medicação Dulcolax da 
opção 1 possui derivados de leite em 
sua composição.

 OPÇÃO 1:

Para o dia anterior ao exame:
Dulcolax: Tomar 1 comprimido às 8h 
e 1 comprimido às 18h.
Para o dia do exame:
1 Phosfoenema (aplicação de acordo 
com o endereço onde exame foi 
agendado).

 OPÇÃO 2:

Para o dia anterior ao exame:

Muvinlax: 2 envelopes às 8h e 2 
envelopes às 18h (cada envelope 
diluído em 125 ml de líquido).
Para o dia do exame:
1 Phosfoenema (aplicação de acordo 
com o endereço onde exame foi 
agendado).

 OPÇÃO 03:

Para o dia anterior ao exame:
Muvinlax: 5 envelopes às 18h.
Para o dia do exame:
1 Phosfoenema (aplicação de acordo 
com o endereço onde exame foi 
agendado).

ORIENTAÇÕES INDISPENSÁVEIS 
PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:

Véspera (dia anterior ao exame)
 Dieta pobre em resíduos;
 Sem folhas verdes/verduras;
 Sem frutas;
 Sem carne;
 Sem feijão.

Permitido no dia anterior: pão, 
batata, ovo, peito de frango e líquido 
à vontade.

No dia do exame:

 Evitar realizar o exame no período 
menstrual, mas não chega a ser 
contraindicado (se a paciente 
menstruar não irá prejudicar a 
qualidade do diagnóstico).

 Obrigatório ter realizado todos os 
preparos prévios.

 Jejum de 6 horas (é permitido 
tomar somente água).

 Apresentar o pedido médico 
original, documentos e, em caso de 
convênio, apresentar carteirinha.

 É obrigatório trazer exames 
anteriores da região do exame. Ex.: 
Ultrassom transvaginal, ultrassom de 
abdome inferior, ressonância de 
pelve ou abdome total, 
videolaparoscopia.

 Ao chegar na clínica, tomar 3 
copos de água e 3 copos na sala de 
exame.

 Aplicar o Phosfoenema via retal, 

de acordo com a unidade onde 
exame foi agendado, conforme 
abaixo:

Ecomax Mulher (Edifício Augusta 
Pradi – 4º andar):
A paciente deve chegar 45 minutos 
antes, pois fará o preparo com 
Phosfoenema na
clínica (10 minutos antes do horário 
do exame).

Unidades Bom Retiro, Centro Clínico 
e Norte Shopping:
A paciente deve chegar 30 minutos 
antes e fazer o preparo com 
Phosfoenema em casa (o mais 
próximo possível da hora de sair).

Importante: 

 O não cumprimento das 
orientações acima é incompatível 
com a realização do exame.

 A compra das medicações para a 
realização do exame são de 
responsabilidade da paciente.

 A emissão de atestado médico do 
período do exame ou do dia do 
procedimento dependerá da 
avaliação caso a caso, feita pelo 
médico radiologista.
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