
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exame: VIDEOCOLONOSCOPIA 

 

Definição 

A Videocolonoscopia tem como objetivo a investigação do intestino 
grosso por meio de um aparelho que é introduzido por via retal 
estando acoplado a uma câmera que permite diagnóstico preciso e 
detalhado de eventuais alterações ou lesões do intestino. 

Na realização deste exame se faz necessária a presença do médico 
executante, um anestesista (responsável por um exame seguro e 
indolor) e um instrumentador e/ou técnico de enfermagem que 
atuará em diferentes momentos do exame, inclusive na realização 
de biópsias ou polipectomias. 

Se o paciente for realizar algum exame com uso de contraste por 
via oral, será necessário um intervalo mínimo de 5 dias para 
realização da colonoscopia. 

Deverá ser feito um agendamento presencial onde após verificação 
do pedido médico serão explicadas todas as etapas da marcação e 
realização do exame além de ser assinado um documento após as 
orientações obtidas e sanadas as dúvidas, chamado de 
consentimento informado livre e esclarecido. O risco cirúrgico 
realizado por cardiologista poderá ser solicitado, se necessário. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Preparo  

O preparo deverá ser individualizado de acordo com o local onde o 
mesmo será realizado (domiciliar ou internado) e as condições 
clínicas do paciente. As orientações sobre modificações dietéticas, os 
medicamentos a serem utilizados para limpeza intestinal deverão 
ser obtidas durante a entrevista para marcação do exame. Neste 
momento são dadas explicações sobre o procedimento, riscos e 
benefícios.  

Poderá ser necessária a  suspensão de medicamentos como:  sulfato 
ferroso, xenical®, Gynkobiloba®, anticoagulantes, tais como: 
Varfarina (Marevan®, Coumadim®), Apixabana, Dabigatrana e 
Rivaroxabana, Enoxaparina, heparina não fracionada  e anti 
agregantes plaquetários: AAS® ( dependendo da dose ) , Ticagrelor, 
clopidrogel (Plavix®, Plagrel®, Iscover®), ticlopidina (Ticlid®) e 
Prasugrel  (Effient® ) após o consentimento e a supervisão do 
médico solicitante do exame., em período a ser determinado pelo 
mesmo. 

Importante lembrar que qualquer que seja o preparo domiciliar, 
considera-se como BOM PREPARO a eliminação das fezes líquidas 
amareladas, da cor da urina, sem pedaços de fezes. Caso isto não 
tenha acontecido ou se o paciente apresentar pressão baixa, 
tonteiras, enjoo ou vômitos que não cessem com o uso de Vonau 
flash® sublingual ou similar, o mesmo deve contactar a clínica ( TEL. 
22421637 ou 98887-2535). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o exame ocorre  

O exame consiste na inserção de um tubo flexível da espessura de 
um dedo no ânus e avançando com ele lentamente através do reto 
e do cólon, que acoplado a uma microcâmera digital, permite a 
visualização e o diagnóstico preciso e detalhado de eventuais 
alterações e lesões. 

A colonoscopia é bem tolerada, sendo o paciente submetido a 
sedação profunda realizada pelo anestesista, que irá ajudá-lo a 
relaxar e a tolerar os possíveis incômodos do exame. 

Você irá se deitar de lado esquerdo ou de costas enquanto seu 
médico introduz e avança o colonoscópio, mas ao longo do exame 
poderá ser necessária a mudança de posição.  

Durante o exame é insuflado ar pelo aparelho de forma a permitir a 
melhor visualização da parede intestinal. Esta insuflação do cólon 
poderá causar distensão e cólicas abdominais, o que é normal e 
passa rapidamente. 

O aparelho será introduzido lentamente até chegar à transição 
entre o intestino grosso e o delgado (fino) ou o inicio do intestino 
fino. O médico irá examinar tudo novamente enquanto retira o 
aparelho, para não deixar passar nada despercebido. 

O exame tem uma duração de 30 e 60 minutos em média, mas 
prepare-se para aguardar de 3 a 4 horas entre espera, preparo,  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

exame e recuperação. 

A colonoscopia pode ser um exame diagnóstico e/ou terapêutico; 
caso sejam realizadas biopsias (de pequenas amostras de tecido) ou 
remoção de pólipos (benignos ou malignos) ou tratadas outras 
lesões nesse mesmo exame, evitando-se a sua repetição assim 
como o desconforto de um novo preparo. Complicações graves 
podem ocorrer, tais como, hemorragia e perfuração, mas são raras. 

 

Orientações para o dia do exame 

No dia do exame, os pacientes deverão estar acompanhados por um 
adulto desde o momento da chegada até o termino do exame ( 4 a 
8 horas dependendo se o preparo for domiciliar ou hospitalar ). 

Se foi realizada colonoscopia prévia, o paciente deverá levar este 
resultado no dia do exame. 

Se o preparo for realizado no hospital, o paciente deverá estar em 
jejum de 12 h, chegar à recepção no horário pré determinado no 
momento da marcação do exame, com toda a documentação 
necessária, mesmo que o exame só seja realizado a tarde. Se o 
preparo foi realizado em casa, o paciente deverá chegar na clínica 
com toda a documentação necessária em horário pré-determinado 
pelo responsável pela marcação. 

O horário agendado para realização do exame deve ser considerado 
flexível servindo de referência para a chegada do paciente a clínica.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Podem ocorrer atrasos em função de dificuldades ou no tipo de 
procedimento executado no exame anterior. Esperamos sua 
compreensão se estes atrasos ocorrerem. 

 

Após o exame  

Após ser liberado, o paciente poderá fazer uma refeição leve, não 
sendo permitida ingestão de bebidas alcoólicas, realização de 
exercícios físicos ou dirigir nas 12 h seguintes ao exame.  

Se após o exame sentir algum desconforto intestinal devido ao ar 
introduzido durante o exame, este tende a desaparecer com a 
liberação de gases. Mas na presença de dores abdominais fortes 
que não cedem ou febre, vômitos persistentes ou perda de sangue 
pelo ânus, contactar a Gastrocentro Carioca (verifique as 
orientações pós exame que serão entregues na visita médica após o 
término do exame!) 

Se foi suspenso algum tipo de medicamento prévio ao exame, 
deverá ser questionado ao médico sobre quando poderá retomar 
seu uso. 

O material coletado durante o exame (biópsias e polipectomias) 
será encaminhado para laboratório e os resultados poderão ser 
adquiridos APENAS nos laboratórios por via eletrônica ou localmente 
(os dados deste laboratório serão entregues ao paciente / 
acompanhante após o termino do exame)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

O laudo do exame endoscópico será enviado por email no prazo 
máximo de 2 semanas, reduzindo a necessidade de deslocamento a 
Gastrocentro Carioca. Se necessário pode ser realizada retirada do 
resultado do exame impresso pelo próprio paciente ou por seu 
representante, mediante apresentação de documento com foto, na 
Gastrocentro Carioca.  Esta retirada deve ser realizada até 30 dias 
corridos, por solicitação do paciente, após isso os impressos serão 
descartados e sua obtenção só ocorrerá por via eletrônica. 

 

Observação 

 

As orientações sobre o preparo para exames são revisadas 
periodicamente. Caso o seu exame não seja realizado em até 30 dias 
após a marcação, contate a Gastrocentro Carioca para verificar 
possíveis modificações de preparo. 


