
COLONOSCOPIA

ORIENTAÇÕES E PREPARO PARA O EXAME:

5 DIAS ANTES DO EXAME _______/_______ a _______/_______

Ÿ  Interromper o consumo de linhaça, trigo, aveia, pães, bolos, biscoitos, 
centeio, cevada, carne vermelha, milho e arroz;

Ÿ Ingerir, no mínimo, 3 litros de líquidos por dia até a realização do exame.
3 DIAS ANTES DO EXAME
Interromper o consumo de leite e derivados, feijão, ervilha, grão de bico, soja, 
lentilha, verdura em geral (folhas) e cascas, semente e bagaço de frutas e 
legumes.
Ingerir, no mínimo, 3 litros de líquidos por dia até a realização do exame.
2 DIAS ANTES DO EXAME_______/_______ e _______/_______
Ÿ Ingerir, durante o dia, no mínimo, 3 litros de líquidos (água, chás de erva 

doce, hortelã, camomila e erva cidreira, água de coco, suco de laranja natural 
ou de limão natural coados e Gatorade de coloração clara);

Ÿ Café da manhã: suco ou chá, até 6 unidades de bolacha de água e sal;
Ÿ Almoço e Jantar: Sopa de legumes (batata, abobrinha, cenoura e chuchu) 

batida no liquidificador e coada;
Ÿ Sobremesa: Uma porção pequena de gelatina (abacaxi, limão ou maracujá) 

ou picolé de fruta (abacaxi ou limão);
Ÿ Café da tarde: Chá ou suco com bolacha de água e sal no máximo 6 unidades;
Ÿ Líquidos proibidos: Café, refrigerantes, chá preto, bebidas alcoólicas e outros 

líquidos de coloração escura.
Ÿ MEDICAÇÃO 1 DIA ANTES DO EXAME __________/___________

06:00 horas: 4 comprimidos de Lactopurga e 40 gotas de Buscopan;
Ÿ 09:30 horas: 1 comprimido de Plasil
Ÿ 10:00 horas: Diluir 1 frasco de MANITOL de 250 ml, com 250ml de água ou 

Gatorade de limão e tomar 1 copo (125ml) a cada 15 minutos (a mistura deve 
ser tomada no prazo máximo de 1 hora).

Ÿ 16:00 horas: 3 comprimidos de Lactopurga e 40 gotas de Buscopan;
Ÿ 21:30 horas: 1 comprimido de Plasil;
Ÿ 22:00 horas: Diluir 2 frascos de MANITOL de 250 ml, com 500ml de água ou 

Gatorade (a mistura deve ser tomada no prazo máximo de 1 hora).

SEM A PRESENÇA NA CONSULTA DE ENFERMAGEM O

EXAME NÃO É REALIZADO 

  PARA REALIZAR ESTE EXAME O PACIENTE DEVERÁ SEGUIR

ORIENTAÇÕES PASSADAS NA CONSULTA 

DE ENFERMAGEM.
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COLONOSCOPIA - cont.

ORIENTAÇÕES E PREPARO PARA O EXAME:

OBS.: O PREPARO É ADEQUADO QUANDO A EVACUAÇÃO ESTIVER LÍQUIDA, 
CLARA E SEM RESÍDUOS. 

A PARTIR DAS 23 HORAS FICAR EM JEJUM DE ALIMENTOS. PODE 
TOMAR LÍQUIDOS ATÉ 3 HORAS ANTES DO EXAME
Ÿ Paciente Diabético: não poderá tomar os medicamentos de diabetes 

(comprimidos) 2 DIAS ANTES DO EXAME;
Ÿ Insulina:  Na véspera aplicar só 2/3 da dose e no dia do exame aplicar meia 

dose após a primeira alimentação.

MEDICAÇÕES
Ÿ Tomar todas as Medicações de uso contínuo (para pressão alta,  coração, 

tireóide) normalmente com pouca água;
Ÿ Caso faça uso de Anticoagulante (medicamentos para afinar o sangue, como 

AAS, Marevan, Somalgin e Clopidogrel), SUSPENDER o uso 7 dias antes do 
Exame.

Ÿ CUIDADOS IMPORTANTES
Ÿ Evacuar e tomar banho antes de sair de casa;
Ÿ Obrigatório vir com acompanhante;
Ÿ Comparecer ao AME 60 minutos (1 hora) antes do exame;
Ÿ Evite vir com sapato de salto e se preferir traga um chinelo;
Ÿ Vir com roupa confortável e trazer consigo peças de roupas adicionais para 

troca;
Ÿ Não estar com esmalte nas unhas;
Ÿ Trazer anotado os nomes das medicações de uso diário;
Ÿ Não vir de moto (motorista ou garupa) e não conduzir nenhum outro meio de 

transporte;
Ÿ Não vir com adornos (brinco, anel, aliança, corrente, pulseira e outros);
Ÿ Em caso de exame externo deverá trazer o pedido médico.
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COLONOSCOPIA - cont. 

É indispensável trazer acompanhante

maior de 18 anos e responsável.

Sem acompanhante o exame não será realizado.

Atenção:
Ÿ Quando vier ao AME não se esqueça de trazer um documento oficial com 

foto, cartão SUS, encaminhamento ou pedido médico devidamente 

preenchido e assinado;

Ÿ Não se atrase! Venha no horário de chegada informado;

Ÿ Evite trazer crianças;

Ÿ Mantenha seu cadastro atualizado, principalmente o telefone de contato.

ORIENTAÇÕES E PREPARO PARA O EXAME:

Ÿ Ao longo do dia, após o exame, manter repouso relativo, não realizar 
tarefas que ofereçam riscos, devido ao uso de sedativos durante o 
exame;

Ÿ A alimentação, após o exame, precisa ser leve, com ingestão de no 
mínimo 3 litros de líquidos;

Ÿ Em caso de realização de biópsia, pode aparecer estriar sanguinolentas 
nas fezes.
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