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Serviço de Gastrenterologia 

Preparação para colonoscopia esquerda / Retosigmoidoscopia 

          

O exame consiste na introdução de um aparelho pelo ânus, o que 

permite a visualização de parte do intestino grosso. Deste modo, é 

possível detetar qualquer lesão aí presente, e se necessário, serão 

recolhidos pequenos fragmentos para análise (biopsia) – este 

procedimento é indolor. 

Através deste exame, é também possível realizar alguns tratamentos, 

como por exemplo, retirar pólipos, etc.  

 
Pode sentir desconforto e/ou dor, que não é permanente, causados 

pela introdução de ar no intestino. Não se sinta embaraçado se tiver 

que expelir o ar durante o exame. Poderá ter de mudar de posição durante o exame.  

Eventualmente poderá ser necessário um sedativo. Neste caso, o doente não deve conduzir automóveis ou outras 

máquinas nesse dia, para isso, deve fazer-se acompanhar de alguém depois do exame. 

 

Se vem retirar pólipos 

 

• Trazer análises recentes (hemograma e estudo da coagulação)  

• Trazer a colonoscopia anterior; 

• Trazer o nome dos medicamentos que anda a tomar; 

• No caso de tomar antiagregantes/anticoagulantes (varfine®, sintron®, pradaxa®, clopidogrel®, plavix®, 

ticlopidina®, plaquetal®, tiklid®, ticlodix®), deverá consultar o médico que controla o tratamento com esses 

medicamentos – É necessário parar alguns desses comprimidos e eventualmente substituí-los por injeções – 

Consulte o seu médico! 

•  Se tem um Cardioversor Desfibrilhador Implantável (CDI), deve contactar o serviço antes do exame e fazer-

se acompanhar de um parecer do cardiologista sobre o procedimento.  

 

As complicações decorrentes do exame são raras. No entanto, se após o exame, principalmente após a retirada 

de pólipos, notar algo de anormal (dores abdominais ou sangue pelo ânus), deve contactar o médico ou o 

Serviço de Urgência do Hospital mais próximo. 

 

Compre na farmácia um destes produtos de limpeza intestinal: 

 

FLEET (Enema) – Trazer o produto, que será aplicado no serviço antes do exame. 
 

Ou 
 

CLYSS-GO - Aplicar o produto cerca de 30 minutos antes do exame (conforme as indicações da embalagem), 

ou trazer o produto e será aplicado no serviço 

Contactos do Serviço de Gastrenterologia do CHL: 244817051 ou LINHA ABERTA - 244817040  


