
Nome:

Data do exame: ____/____/____   Hora: ___________

Para realizar o exame de colonoscopia, o seu intestino deve estar totalmente limpo e livre 
de qualquer quantidade de resíduos fecais, portanto, é muito importante que você leia com 
atenção este conteúdo e siga corretamente todas as etapas e orientações de preparo.

Dois Dias antes Do exame:

Não consumir alimentos que contenham fibra alimentar, como alimentos integrais, castanhas e 
grãos (linhaça, trigo, aveia, centeio, milho, ervilha, lentilha e amendoim).

VésPera Do exame: ____/____/____

1- Tomar obrigatoriamente no mínimo 2 (dois) litros de líquidos claros (água, água de coco, chás ou 
sucos, sucos de frutas batidos e coados e de cor clara). Não tomar sucos de cor vermelha ou escura.
2- Alimentar-se somente com alimentos pastosos até às 22h (sugestão: purê de batatas, cenoura, 
chuchu, ovo cozido, sopas batidas no liquidificador e coadas, bolacha de água e sal, suspiro, 
gelatinas (de cor clara).
3- NÃO ingerir frutas com cascas ou sementes, verduras, grãos (milho, feijão, lentilhas, ervilhas, 
grão de bico), alimentos integrais (arroz integral, pão), leite e derivados (queijo, iogurte), alimentos 
de cor vermelha ou roxa (carne, tomate, beterraba, gelatinas vermelhas ou roxas, suco de uva).
4- Após as 22h ingerir apenas líquidos de cor clara.
5- Tomar 2 (dois) comprimidos de Dulcolax® com um copo de água às 16h, mais 2 (dois) comprimidos 
de Dulcolax® às 20h. Este laxante pode causar cólicas intestinais podendo usar Buscopan® para 
aliviar as cólicas.

PreParo Para exame De CoLonosCoPia



Dia Do exame: ____/____/____

1- Diluir 2 (dois) frascos de 250 ml de Manitol a 20% em 500 ml (meio litro) de suco de fruta claro 
e coado ou em 500 ml de Gatorade® de limão e mais um frasco (15 ml) de Luftal® (Dimeticona). 
Tomar um copo (200 ml) dessa solução a cada 15 minutos, iniciando às 6h30 e terminando no 
máximo às 8h, intercalando com um copo de água, suco ou chá sempre de cor clara.
2- Se apresentar náuseas, poderá tomar 1 comprimido de Plasil® ou Dramim®.
3- Ao ingerir essa mistura, vai apresentar diarréia várias vezes, de forma que as fezes ficarão 
líquidas e bem claras (amarelo transparente).
4- Observação: se o Manitol estiver cristalizado, colocar em banho maria (45º C a 60º C) para 
diluição.
5- Caso apresente mal-estar importante e distensão abdominal, interrompa o preparo e procure 
atendimento médico de urgência.
6- É importante estar acompanhado de um adulto capaz durante essa etapa do preparo pois pode 
haver mal-estar, fraqueza e queda de pressão.
7- É muito importante andar durante esse preparo para que facilite a limpeza do intestino.
8- Jejum absoluto, inclusive de água após as 10h.

meDiCações habituais

1- tomar as medicações de uso diário e contínuo normalmente (pressão, coração, convulsão, etc.).
2- exceto medicamentos que alterem a coagulação do sangue como ass, marevan®, Clexane®, 
xarelto®, Pradaxa®, heparinas, entre outros os quais devem ser suspensos por 7 (sete) 
dias antes do exame, sempre com autorização do médico que prescreveu essa medicação. 
se for o caso, consulte seu médico para pedir orientações a respeito da suspensão desses 
medicamentos antes de realizar o exame.
3- medicamentos para diabetes (via oral ou insulina) nÃo devem ser tomados no dia do exame.

orientações aDiCionais

1- Chegar com 30 minutos de antecedência, trazer pedido médico e carteirinha do convênio.
2- Trazer exames anteriores relacionados com o intestino.
3- Vir com acompanhante maior de idade (este deverá permanecer na clínica durante a realização 
do exame).
4- Não marcar nenhum outro compromisso para o dia do exame.
5- Paciente do sexo feminino não usar esmalte.
6- Não poderá dirigir após o exame.
7- O retorno para casa NÃO pode ser de motocicleta devido a medicação sedativa.
8- Em caso de dúvidas, entrar em contato no telefone: 4979-7249.


