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Comportamento para a preparação do
intestino :
5 dias antes do exame, não comer alimentos
provocando flatulência (Gases) p.ex. legumes,
alimentos gordurosos, pão integral, alimentos
ricos em proteinas como leite et produtos à
base de leite. Não comer fruta com pequenos
núcleos (kiwi, morango, melão, tomate,… ).
Parar tratamento (medicacão) rico em ferro.
O dias antes do exame :
Tomar um pequeno-almoço ligeiro. Pode comer
uma omelete ao meio dia.
Ãs 18 horas, tome a metade da preparação que
o médico lhe receitou (Moviprep, Endopeg, …).
No dia do exame :
3 horas antes de sair de casa, tome a segunda
metade de preparação.
Quando tiver bebido a solução, é preciso ainda
uma hora para o esvaziamento integrale do
intestino.
Pode ainda beber um copo d’ água sem gás até
2 horas antes do exame.
Pode misturar açúcar se tiver problemas
d’hipoglicemia.

Importante :

O que acontece durante uma colonoscopia ?

Pedimos respeitar a preparação ainda que tiver
de se levantar muito cedo no dia do exame, para
beber o restante da solucaõ.

Será necessarió par uma infusão.

Se o intestino naõ está limpo, o médico não
póde ver uma lesão ou uma alteração.

Assim, o médico pode examinar a mucosa do
intestino e procurar alterações.

Por que fazer uma colonoscopia ?
A colonoscopia permite explorar o intestino
grosso, os últimos segmentos do intestino
delgado, o reto e o ânus.
O médico pode determinar e às vezes
tratar doenças destes órgãos ou fazer
acompanhamento de doenças conhecidas.

O exame é feito com um “ tubo ” fino e flexivel
(endoscope) equipado com uma câmara e luz.

Se encontrar algo, pode fazer biòpsias e
analisar microscopicamente.
Tratamentos podem ser feitos en caso de
polipos ou de sagramento.
Durante o exame, o médico é assistido por
enfermeiros com formação especializada.
Importante :
A anestesia pode reduzir algumas faculdades e
a capacidades para conduzir. Mesmo se sentir
bem, conduzir e trabalhar com maquinas naõ
é autorizado até ao dia seguinte ao exame.
12 horas depois de ter recebido estes
medicamentos, é recomendado nâo assinar
contratos.
E necessario organizar o regresso para casa.

