
Endoscopia 
por cápsula  
com CapsoCam Plus®  
A única cápsula com uma vista 
panorâmica de 360˚

Se sofrer de carência de ferro, doença de Crohn, 

doença celíaca, hemorragia ou anemia, o seu médico 

poderá prescrever um procedimento de endoscopia 

por cápsula para visualizar possíveis anomalias 

dentro do seu intestino delgado (uma parte do seu o 

trato gastrointestinal (GI)).

Concebido para proporcionar liberdade aos doentes



O que é a endoscopia por cápsula?
A endoscopia por cápsula é um procedimento que 
permite ao seu médico utilizar pequenas câmaras dentro 
de uma cápsula que é ingerida para visualizar o seu 
intestino delgado à medida que esta o atravessa. Esta é 
uma área de difícil acesso e visualização quando se utilizam 
procedimentos endoscópicos tradicionais mais invasivos.

Como funciona a CapsoCam Plus?

A CapsoCam Plus grava um vídeo único em 360º do seu 
trato digestivo à medida que atravessa o seu sistema.  
O procedimento é fácil: 

 •  Proceda a uma preparação intestinal simples no dia 
anterior ao seu procedimento para assegurar uma 
visão limpa do seu intestino.

 • Engula a cápsula com um copo cheio de água.

 •   Recupere a cápsula entre 3 a 30 horas após ser 
engolida, recorrendo a um processo de recuperação 
simples depois de sentir movimento intestinal.

 •  Envie a cápsula por correio ou entregue-a ao seu 
médico.

 •  O seu médico irá analisar o vídeo e partilhar os 
resultados consigo.

INTESTINO 
DELGADO



Irei sentir alguma dor?

Não deve sentir nenhuma dor ao ingerir a cápsula 
ou à medida que esta atravessa o seu trato digestivo. 
A cápsula CapsoCam Plus deve ser expelida 
naturalmente durante um movimento intestinal. Ao 
contrário de outros procedimentos endoscópicos, não 
será necessária sedação.   

Como me devo preparar para 
tomar a cápsula?

Antes de ingerir a sua cápsula, forneça ao seu médico 
uma lista de todos os medicamentos que toma, alergias 
a medicamentos e problemas de saúde. O seu médico 
indicar-lhe-á quando deve iniciar o jejum. O mesmo 
também lhe facultará instruções pré e pós-procedimento. 
Para garantir as melhores hipóteses de sucesso, siga 
rigorosamente todas as instruções do seu médico.

“  Os meus doentes ficam sempre surpreendidos com 
a facilidade com que conseguem engolir a cápsula 
CapsoCam Plus. E a recuperação da cápsula tem 
sido bastante fácil para eles.”

  Michael Bass, Médico, Gastroenterologista  
 Especialistas GI de Delaware, Newark, DE

A cápsula CapsoCam Plus 
tem, aproximadamente, 
o tamanho de uma 
multivitamina grande e 
pode ser engolida com um 
copo de água.



Como recolho a cápsula?

Antes de ingerir a cápsula CapsoCam Plus, o seu 
médico irá fornecer-lhe o kit de recuperação 
CapsoRetrieve. Leve o kit para casa e leia prontamente 
as instruções de utilização. Se tiver alguma dúvida, 
entre em contacto com o seu médico.

Pode igualmente consultar o website da 
CapsoVision, onde poderá ver um breve vídeo sobre 
o processo de recuperação da cápsula.

  Também pode visitar o nosso website para 
ver um pequeno vídeo de instruções sobre 
como recuperar a cápsula CapsoCam Plus: 

https://capsovision.com/patient-resources/
what-to-expect-with-capsocam/

“  Quando lhes é dada a opção de escolha, os meus 
doentes preferem CapsoCam Plus. É muito mais 
simples. Só precisam de se deslocar ao consultório, 
ingerir a cápsula e retomar as suas atividades 
diárias normais sem que ninguém saiba que estão a 
ser submetidos a um procedimento.”

  Ian Storch, Médico Osteopata, Gastroenterologista
 Consultores de Gastroenterologia de Long Island, New Hyde Park, NY



O kit de recuperação CapsoRetrieve também contém 

um conjunto de instruções que o guiam e ajudam no 

processo de recuperação da cápsula. Leia as instruções 

com atenção e fale com o seu médico se tiver alguma 

dúvida.

Quando sentir que vai ocorrer 
um movimento intestinal, 
coloque o recipiente de 
recuperação dentro da sanita.

1

Se necessário, adicione água 
no recipiente para que seja 
mais fácil ver a cápsula.

2

Para recuperar a cápsula sem 
ter de usar as mãos, utilize a 
vareta magnética para recolher  
a cápsula do recipiente.

3

O kit de recuperação 
CapsoRetrieve facilita 
a captura da cápsula.

4
Coloque a cápsula no 
recipiente da cápsula. Pode 
utilizar a tampa do recipiente 
para separar a cápsula da 
vareta magnética.

5
Feche a tampa e entregue 
o recipiente da cápsula no 
consultório do seu médico.

OU

Ou, caso o seu médico lhe 
tenha fornecido um envelope 
FedEx® pré-pago, coloque o 
recipiente da cápsula dentro 
do mesmo e entregue-o 
numa instalação da FedEx.

INSTRUCTIONSINSTRUCTIONS



Atenção: A lei federal restringe a venda deste dispositivo apenas por 

profissionais de saúde licenciados ou mediante prescrição médica.

Informações sobre os riscos
Embora sejam raros, todos os procedimentos de 
endoscopia por cápsula acarretam alguns riscos. 
As possíveis complicações incluem a aspiração e 
retenção da cápsula devido à obstrução do intestino 
delgado. A colocação endoscópica pode apresentar 
riscos adicionais associados ao procedimento. Pode 
ser necessária uma intervenção médica, endoscópica 
ou cirúrgica para resolver essas complicações, caso 
ocorram. Após a ingestão da CapsoCam Plus e até 
a cápsula ser expelida do organismo, os doentes 
não devem estar nas proximidades de campos 
eletromagnéticos fortes, como a RM, para evitar lesões. 
Peça mais informações ao seu médico.
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Informações relativas à consulta do 
procedimento
Data do procedimento:

Dia do procedimento:

Hora do procedimento:

Dados de contacto:


