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Colonoscopia 
 
 
Colonoscopia é um procedimento utilizado no diagnóstico e tratamento de doenças intestinais. É um 
exame que envolve a passagem de um aparelho com visão frontal, sob sedação de um anestesista, 
em toda a extensão do intestino do paciente. Durante esta avaliação, podem ser identificadas e 
tratadas diversas doenças, por exemplo: inflamações, áreas de sangramento, divertículos, pólipos e 
até tumores benignos ou malignos. Para a melhor qualidade do exame, o intestino do paciente deverá 
estar limpo, necessitando assim de um preparo que será prescrito pelo médico (FIGURA) 

 
 

 
Fonte da imagem: http://www.proctoclin.com.br/proctologia/24/colonoscopia   tradução livre 

 
 
A colonoscopia tem um papel muito importante na prevenção do câncer de intestino. O câncer tem 
início, em sua maioria, a partir do desenvolvimento de pólipos que são lesões elevadas que crescem 
no intestino de alguns pacientes e que se tornam malignos lentamente durante seu crescimento. A 
colonoscopia consegue remover os pólipos intestinais e, sendo assim, realiza a prevenção ativa do 

câncer. 

http://www.proctoclin.com.br/proctologia/24/colonoscopia
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Fonte da imagem: http://www.enfermedadesdigestivasyobesidad.mx/colonoscopia-27-blog 

 
A indicação de realização deste exame deve ser feita pelo especialista, todavia é importante saber 
que prevenção deve ser feita por todos, mesmo quem não tem sintomas e nem tem familiares com 
histórico de câncer. Pacientes acima de cinquenta anos sem história familiar e aqueles com menos de 
cinquenta anos, todavia que têm sintomas intestinais – como, sangramento anal, emagrecimento sem 
explicação, alteração recente do hábito intestinal e dor abdominal persistente, devem procurar o 
Coloproctologista. 
Já aqueles que têm história na família de câncer de intestino, ovário, vias urinárias e endométrio 
devem procurar o Coloproctologista com quarenta anos ou dez anos a menos do que aquele parente 
que teve câncer. 

A maior preocupação dos pacientes são as complicações que, raramente acontecem durante o exame 
de colonoscopia. As complicações podem estar relacionadas ao preparo (limpeza do intestino), à 
sedação (injeção intravenosa de medicações para relaxamento, analgesia e conforto do paciente), ao 
procedimento propriamente dito (passagem do aparelho e eventuais procedimento que eventualmente 
serão realizados). O que é importante saber são os seguintes fatos: 

O preparo de intestino, apesar de desagradável, é imprescindível para a realização do exame e pode 
ser realizado pela maioria dos pacientes, desde que adequado à condição clinica destes.  

A presença de profissional anestesiologista durante o exame, minimiza o risco de complicações 
durante a sedação. 

As complicações relacionadas à colonoscopia são muito raras e, em sua maioria, simples de resolver 
durante o próprio procedimento. 

O risco de perfuração do intestino durante o exame é baixo, principalmente em exames preventivos, 
principalmente quando realizados por profissional qualificado. 

E, principalmente, esclareça todas as suas dúvidas com seu médico, antes de realizar o exame. 


