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EXAMES ENDOSCÓPICOS - COLONOSCOPIA 
 
O que é? 
A colonoscopia é um exame realizado através de um aparelho com a forma de um 
tubo flexível que permite a observação de todo o intestino grosso. Este aparelho tem, 
ainda, componentes que permitem colher pequenos fragmentos de tecido (biopsias) e 
proceder ao tratamento de diversos tipos de lesões (pólipos). Para mais informações, 
é favor consultar o site www.sped.pt. 
 
Como se realiza a colonoscopia? 
O exame decorre com o doente deitado, em posição confortável e descontraída. Após 
a anestesia local do ânus, o médico introduz o aparelho e vai progredindo lentamente 
ao longo do intestino grosso. A progressão do aparelho ao longo do intestino grosso 
pode provocar algum desconforto, ou mesmo dor, mas - usualmente - é bem tolerada. 
Em pessoas mais sensíveis ou com um intestino mais difícil pode ser necessária 
medicação para aliviar a dor ou sedação. A realização de biópsias, se ocorrer, não é 
dolorosa. Em geral, o exame demora entre 15 e 30 minutos. 
 
A colonoscopia pode examinar apenas a parte esquerda do cólon (ou seja, o recto, o 
cólon sigmóide e o cólon descendente) - Colonoscopia esquerda; ou examinar a 
totalidade do cólon (ou seja, o recto, cólon sigmóide, cólon descendente, cólon 
transverso, cólon ascendente e cego - Colonoscopia total  
 
Tem riscos? 
A colonoscopia é, actualmente, um exame bastante seguro. Como qualquer outro 
exame em que se utilizem aparelhos ou medicamentos, existem riscos. Estes variam 
de pessoa para pessoa, ocorrendo raramente. 
 
Para que serve? 
A colonoscopia é um exame importante para o rastreio e diagnóstico precoce de 
lesões malignas ou pré-malignas. É bastante eficaz para encontrar as causas de 
certos sintomas, como sejam a perda de sangue nas fezes ou determinados tipos de 
diarreia. 

 
Qual é a preparação? 
 
É muito importante que o intestino esteja bem limpo. Deve seguir rigorosamente todas 
as instruções que lhe forem fornecidas para a limpeza intestinal. Esta pode ser feita 
com Klean-Prep ou com Moviprep. 
 
 

V.S.F.F. 
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Preparação para Colonoscopia com Klean-Prep ou Moviprep 

(adquirir na Farmácia – venda livre)  
 

 1. Regime dietético para preparação cólica (a seguir nos 2 dias que antecedem o 

exame):  
 
• Almoço e jantar: Sopas brancas (batata, arroz e massa). Caldos de carne. Carnes e 

peixes magros, cozidas ou grelhados. Arroz, puré de batata, ovo cozido. Pão 

branco, biscoitos secos. Queijo fresco, yogurt  
 
• Não coma frutas ou legumes  

 
 2. Não é necessário suspender medicamentos – tomar até 12 horas antes do exame.  
 
3. No dia do exame: não pode comer nas 4 horas antes de iniciar a preparação. 

A preparação pode ser feita com MOVIPREP ou com KLEAN-PREP. 
A partir das 7h 30min. Comece a beber a preparação (os 4 litros de KLEAN-PREP 
devem ser bebidos num período de 4 horas; no caso do MOVIPREP, os 2 litros devem 
ser bebidos ou divididos em 1 litro de MOVIPREP na noite anterior e 1 litro de manhã 
cedo, no dia do exame, ou 2 litros à noite na véspera do exame).  
Se tiver dificuldade em permanecer em jejum até à hora do exame, pode beber chá 
açucarado, refrigerante sem gás ou sumo natural. Não pode beber leite. 

 
4. Prepare o Klean-Prep do seguinte modo: dissolva o conteúdo de uma saqueta num litro 

de água morna (água de torneira ou mineral sem gás). Misture bem. Prepare assim os 4 
litros desta solução, necessários para a preparação (uma saqueta para 1 litro de água).  

 
5. Prepare o Moviprep do seguinte modo: Abra um saco transparente e retire as saquetas A 
e B. 
Adicione o conteúdo de AMBAS as saquetas A e B a um recipiente medidor com capacidade 
para 1 litro de água. 
Deite água no recipiente até à marca de 1 litro e mexa até todo o pó se ter dissolvido e a 
solução MOVIPREP se apresentar transparente ou ligeiramente turva. Isto pode demorar até 
5 minutos. 
 

6. Pode alterar o gosto da preparação com açúcar ou adicionando sumo de limão. Pode pôr-
se este preparado a refrescar. Esta medida torna o sabor mais agradável. A preparação 
do exame consiste na ingestão da totalidade do preparado, o que lhe vai provocar a 
emissão de dejecções de água praticamente limpa.  

 
7. Ingerir o Moviprep ou o Klean Prep: Beba um copo grande (cerca de 250 ml) da solução 

cada 15 minutos (1 litro por hora). Caso tenha dificuldade em beber tão depressa esta 
quantidade de líquidos, comece mais cedo e beba mais espaçadamente (por exemplo, de 
30 em 30 min). Deve beber sempre os 2 litros de Moviprep ou os 4 litros de Klean-

Prep, mesmo que lhe pareça que não é necessário.  
 
8. Se após beber 2 litros da preparação não evacuar e sentir cólicas intensas, interrompa a 

preparação e contacte o médico assistente. A preparação para o exame considera-se 
“boa” quando evacuar água limpa. 

 
9. Os doentes que não conseguirem beber os 4 litros KLEAN-PREP ou os 2 litros de 

MOVIPREP de forma contínua (devido ao sabor ou grande volume) podem fraccionar a 
preparação, bebendo 2 litros na véspera e 2 litros no dia do exame (ou 1 l no caso do 
Moviprep). Deverão seguir as mesmas regras enumeradas anteriormente. 

 
10. Não hesite em contactar-nos se tiver dúvidas. 

 
Trazer os resultados dos exames radiológicos e endoscópicos anteriormente efectuados. 

 
Compareça no dia ____/____/____ às ____.____ Horas 


