A Ecoendoscopia Digestiva, ou ultrassonografia endoscópica (USE),
é um exame que combina endoscopia e ecografia de alta resolução.

O aparelho utilizado para a realização do exame designa-se ecoendoscópio. Trata-se de um endoscópio fino e flexível, especialmente equipado
com uma sonda (transdutor) de ecografia em miniatura que se encontra acoplada à extremidade do aparelho, e que permite a realização de
ecografia no interior do tubo digestivo. Permite efetuar uma ecografia no
interior do abdómen e observar com detalhe o pâncreas, permitindo também colher biópsias.
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PREPARAÇÃO
Para a Ecoendoscopia Digestiva Alta, é necessário que o doente esteja em
jejum, não podendo comer nem beber nas seis horas prévias ao exame.
Para a Ecoendoscopia Digestiva Baixa, o médico irá indicar-lhe se é necessário ingerir um soluto oral para efetuar a limpeza intestinal (semelhante à
preparação para colonoscopia), ou se é suficiente a utilização de laxantes
ou enemas antes do exame.
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