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FOLHA INFORMATIVA SOBRE A COLONOSCOPIA 
 
 
1) DADOS GERAIS 
  

Chama-se colonoscopia à exploração do intestino grosso (cólon) mediante um 
endoscópio. O endoscópio é um tubo flexível e delgado que se introduz pelo ânus 
para ver diretamente o seu intestino. A duração da prova oscila entre 15 e 60 
minutos dependendo da longitude do intestino grosso explorado. É uma técnica que 
não necessita anestesia geral mas pode-se realizar sob sedação anestésica. 
 
2) TOLERÂNCIA 

  
Em geral, a colonoscopia realizada com sedação anestésica é indolor. Caso 

contrário pode não ser excessivamente dolorosa, sendo o mais frequente sentir 
moléstias no abdómen do tipo de cólicas ou sensação de querer evacuar devido ao 
ar que se lhe introduz através do endoscópio. Este ar será retirado posteriormente 
ao retirar o endoscópio do seu intestino. Às vezes pode sentir dor a qual tem de 
comunicar ao médico que lhe realiza a exploração. 
 
3) UTILIDADE 
 
 A colonoscopia não só tem grande utilidade para diagnosticar ou descartar 
muitas doenças do intestino grosso. Permite também tomar umas pequenas 
amostras de tecido (biópsias), tirar pólipos, que podem degenerar, mediante um 
laço metálico e queimar lesões causantes de hemorragia, tudo isso sem provocar 
dor e sem necessidade de cirurgia ou hospitalização. 
 
4) RISCOS 
 

A colonoscopia pode ter algumas complicações, como reacções 
medicamentosas, perfuração do intestino e hemorragia que em qualquer caso não 
são muito frequentes e sempre menores que as derivadas da cirurgia. Como 
exemplo, a perfuração ocorre 1 em cada 2.000 explorações; a hemorragia, após tirar 
um pólipo, aparece em 1 e cada 1.000, requerendo um tratamento urgente e 
inclusivamente cirurgia. 
 
5) ALTERNATIVAS PARA O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO DAS DOENÇAS 
DO INTESTINO GROSSO 
  

a) Como prova diagnóstica alternativa existe a radiografia do intestino grosso 

com papa de bário (enema opaco). As desvantagens, em relação à colonoscopia, 
consistem em que é uma técnica menos exata, usa radiações e não permite fazer 
biópsias, tirar pólipos nem queimar lesões sangrantes. Também não está isenta de 
riscos: a perfuração pode ocorrer em 1 paciente a cada 5.000 explorações.  
 b) Hoje em dia, a única alternativa para extrair pólipos é a cirurgia, com 
maiores riscos que a colonoscopia. 
 
 
 
 

Cliniber Badajoz S.L. 



6) REQUISITOS PARA A SUA REALIZAÇÃO 
  

1. É imprescindível que o seu intestino esteja muito limpo para ver com nitidez 
o seu interior, diminuir os riscos e evitar moléstias desnecessárias. Para 
limpar o seu intestino de forma correta siga fielmente as “Normas de 
preparação para a colonoscopia” que lhe dão numa folha à parte. 

2. Deve assinar em duplicado as autorizações da colonoscopia e a sedação 
anestésica que lhe facilitarão antes da exploração. Um exemplar de cada um 
deles é para si e os outros entregá-los-á ao médico responsável da 
exploração. 

3. Não tome medicamentos que contenham ferro durante os 4 dias anteriores à 
exploração. Se está em tratamento com ácido acetilsalicílico (AspirinaR, 
AdiroR) ou outros fármacos que interferem na coagulação do sangue 
(DisgrenR, TiklidR), deve suspendê-los 2 dias antes da prova ou 7 dias antes 
se lhe vão extirpar pólipos. Se está em tratamento com SintromR tem de 
entrar em contacto com o seu hematólogo que lhe dirá como retirar dita 
medicação até ao dia da prova. 

4. Se vão extrair-lhe um pólipo, é imprescindível que se faça 1 ou 2 dias antes 
da prova uma análise ao sangue com estudo de coagulação (plaquetas e 
atividade de protrombina). 

5. Venha com as unhas e os lábios sem pintar. 
6. Faça saber ao médico ou à enfermeira se apresenta alergias a algum 

medicamento ou alimento. 
 
 
7) CONSELHOS A SEGUIR DEPOIS DA COLONOSCOPIA 
  

1. Se lhe administraram medicação sedante é essencial que alguém o/a 
acompanhe ao seu domicílio visto que pode ter afetados os seus reflexos e 
capacidade de raciocínio; neste caso não deve conduzir, manipular 
maquinaria perigosa nem tomar bebidas alcoólicas durante as 12 horas a 
seguir à exploração. É conveniente que descanse tranquilamente. Os efeitos 
da medicação tem de ter desaparecido no dia a seguir, momento no qual 
poderá retomar as suas actividades habituais.  

2. Não se preocupe se não evacua em 2 ou 3 dias. Lembre-se que agora o seu 
intestino está vazio. 

3. Embora possa experimentar ligeiras moléstias nos lugares onde o endoscópio 
esteve, estas terão desaparecido aproximadamente em 24 horas. 

4. É possível que note alguns gases se ficou ar no intestino, o que se resolverá 
em poucas horas. 

5. Pode voltar a tomar os medicamentos que tem prescritos a não ser que se lhe 
indique o contrário. 

6. Vá sem duvidar a um serviço de Urgências se tem dor abdominal intenso, 
emissão de sangue pelo ânus, febre ou qualquer outro sintoma que o/a 
preocupe.  
 
 
 

PERGUNTE QUALQUER DÚVIDA QUE TENHA ANTES DA EXPLORAÇÃO. 
A INFORMAÇÃO TRANQUILIZA E EVITA MEDOS INJUSTIFICADOS. 

SE TEM ALGUMA DÚVIDA PODE LIGAR PARA OS TELEFONES 
OO34 924 241 282 / 0034 607 763 461 


