
PREPARO PARA COLONOSCOPIA 

DATA DO EXAME:___ /___ /____          HORA:       :        h 

 

ORIENTAÇÃO 
 

 1. Comparecer ao local do exame trazendo o pedido do exame médico com a sua indicação e 
autorização. Trazer os exames recentes, laboratorial e de imagem. 

 2. Trazer um acompanhante maior de idade. Não dirija e não exerça atividades que exijam 

atenção ou possa feri-lo nas próximas 12 horas.  

 3. Compareça à clínica para à colonoscopia 30 minutos antes do horário com apenas 01 

acompanhante, sem esmalte, qualquer tipo de joias (brincos, anéis, cordões, relógio e 

outros).  

 4. Se diabético, não tomar a insulina ou o medicamento (hipoglicemiante) no dia do exame.  

 5. Tomar todos os medicamentos de uso crônico na manhã do exame com pouca água (exceto 

os dos itens 6 e 7). Exemplo para HAS. 

 6. Se tomar Ticlid® (ticlopidina) ou Plavix®(clopidogrel), parar 7 dias antes com a aprovação do 
seu médico, assim como Marevan® ou Coumadin®.  

 7. Se tomar Xarelto®(rivaroxaban), Pradaxa®(dabigatran), Eliquis® (apixaban) parar 3 dias 
antes com a aprovação do seu médico.  
 
VÉSPERA DO EXAME 
Indispensável: ingerir água, chás, água de coco, refrescos, gatorade de cor clara, sucos de 
frutas (cores claras) coados e batidos na água. 

 
●  CAFÉ DA MANHÃ: café, chás, sucos, torradas, biscoito (água e sal), pão (sem miolo). 
●  ALMOÇO: Caldos de carnes, caldos diversos, sopas ralas e coadas (batata, chuchu e 
cenoura), purê de batatas, peito de frango, arroz. A sobremesa pode ser sorvete e gelatinas 
(cor clara). 
●  JANTAR: Caldo de carne, caldos, sopas ralas e coadas (batata, chuchu e cenoura). 
Atenção: Os caldos e sopas não podem conter vegetais folhosos, temperos, corantes. 
 

DIA DO EXAME 
  NÃO DEVERÁ SE ALIMENTAR, INDEPENDENTE DO HORÁRIO DO EXAME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRESCRIÇÃO MÉDICA 
 

Via oral 
 
Humectol-D.................................................................................04 comprimidos 
Tomar 2 (dois) comprimidos às 08 h da manhã e 2 (dois) comprimidos às 15h da véspera do 
exame. 
Meclin ........................................................................................01 comprimido 
Tomar 1 comprimido em caso de náuseas e vômitos. 
Duphalac .......................................................................................... 200 ml (Lactulose 667 
mg/ml): Misturar 200 ml do medicamento em 800 ml de água gelada, e tomar via oral (em 1 
hora) 06 horas antes do exame. 
OBS. - Em exame a ser realizado no período da manhã começar a partir das 21h: 00 no dia 
anterior ao exame. 
          - Em exame a ser realizado no período da tarde começar a partir das 8h: 00 do dia do 
exame. 
           

Pacientes com colostomia abdominal 

Via retal 

Phosfo enema........................................................................................2 frascos  

 Aplicar cada frasco com intervalo de 30minutos via retal 2 horas antes do exame via retal. 

IMPORTANTE: 
•Após o término do preparo com manitol o paciente não poderá comer nada, pois o cólon 
poderá sujar novamente. 
•O paciente poderá ingerir somente água, água de coco e gatorade  de cor clara até 2 horas 
antes do exame. 
 
ATENÇÃO: O horário marcado pode não ser cumprido exatamente, porque não é possível 
prever rigorosamente o tempo de duração de cada exame. Pedimos, portanto, em caso de 
atraso a sua compreensão. 
 

 


