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ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO DO CÓLON PARA A REALIZAÇÃO DA COLONOSCOPIA 
Exames realizados nas unidades da Endoview com preparo feito em casa 

 
UNIDADE:  __________________________    MÉDICO: ________________ 
 
DIA DO EXAME : ____________________      HORÁRIO DE CHEGADA: ________________ 
 
PACIENTE: __________________________________________________ 
 

DIETA PARA ANTEVÉSPERA E VÉSPERA DO EXAME 
 
EVITAR: vegetais folhosos (verduras em geral), alimentos com fibras ou do tipo integral (pão integral, arroz integral), frutas ou sementes/caroços, 
alimentos gordurosos de uma maneira geral (frituras, carne vermelha, leite integral ou seus derivados, etc.). 
 

SUGESTÃO DO QUE COMER NA ANTEVÉSPERA E VÉSPERA DO EXAME:  
Café puro ou com leite desnatado, leite de soja, mate, água de côco, chá, isotônicos ou refrescos claros (coados e diluídos).  
Torradas, biscoitos de água e sal ou pão de forma branco (sem casca) com requeijão light, queijo cottage, geleia, mel. 
Massas com molho de tomate, filé de frango ou peixe 
Purês de legumes, sem pedaços 
Sopas ou cremes (batidos no liquidificador) 

PREPARO DO CÓLON NA VÉSPERA DO EXAME  
 
PICOPREP  __________________________________________________________________________   01 CAIXA contendo 2 Envelopes 
Entre 17 e 19h: diluir 01 envelope de PICOPREP num copo de água fria (aproximadamente 150 ml), mexer bem até dissolver e ficar translúcido 
(por cerca de 2 a 3 minutos). A mistura pode aquecer. Deixe esfriar um pouco antes de beber. Não colocar a solução na geladeira. Após ingerir 
a medicação, tomar pelo menos 5 copos grandes (250 ml) de líquidos claros (água, refrescos, chás) nas 2h seguintes (idealmente na primeira 
hora). 

 

DIETA PARA O DIA DO EXAME 
 
Até 8h antes do exame: 
Refrescos e líquidos claros (Ex. chá, agua de côco, isotônicos, sucos coados e diluídos) 
Torradas ou biscoitos de água e sal com geléia (sempre antes de iniciar o Manitol).  
Até 4h antes do exame: 
Água  
É importante manter farta ingestão de água  (se tolerar, entre 2,0 e 3,0 litros). Além de ajudar no preparo, evita a sensação de sede (muito 
frequente) e de “mal estar”, provocadas pela desidratação decorrente do preparo.  
4h antes do exame:  
JEJUM ABSOLUTO, inclusive de água. Este período de jejum é fundamental para evitar que o conteúdo gástrico regurgite durante o exame, 
levando a sua aspiração para os pulmões (broncoaspiração).  
 

PREPARO DO CÓLON NO DIA DO EXAME 
 
 PICOPREP  ____________________________________________________________________ ____  01 CAIXA contendo 2 Envelopes 
Entre 6 e 9h antes do horário marcado para o exame: diluir mais 01 envelope de PICOPREP num copo de água fria (aproximadamente 150 ml), 
mexer bem até dissolver. A mistura pode aquecer. Deixe esfriar um pouco antes de beber. Após ingerir a medicação, tomar pelo menos 5 copos 
grandes (250 ml) de líquidos claros (água, refrescos, chás) nas 2h seguintes (idealmente na primeira hora). 
 
MANITOL 20% _________________________________________________________________________________   01 frasco de 250 mL 
5h antes do horário marcado para o exame: tomar um frasco de manitol com sumo de limão (coado) e gelo a gosto. Tomar 20 gotas de 
simeticona (luftal) junto ou após o frasco de manitol. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O MANITOL   
No frasco do Manitol vem escrito USO VENOSO, contudo, para o preparo de colonoscopia, ele deve ser ingerido por VIA ORAL. O Manitol tem 
gosto adocicado e por esta razão pode tornar-se enjoativo. O ideal é que seja ingerido gelado e misturado ao sumo de limão, contudo sumo de 
laranja (coada) ou “sucos de garrafa” também podem ser usados. O manitol não deve ser ingerido rapidamente. Após ingerir o manitol procure 
caminhar, desta forma o esvaziamento do estômago será mais rápido. Se não puder caminhar, procure ficar sentado. Caso seja necessário 
manter-se deitado, procure ficar virado para o lado direito com a cabeceira elevada. O tempo que o manitol persiste induzindo a diarréia é bastante 
variável, contudo habitualmente oscila entre três e quatro horas após o término da ingestão. Depois deste período, as evacuações cessam ou 
reduzem muito sua frequência. Portanto, se o preparo está sendo feito em casa, o frasco de manitol deve ser ingerido 5 horas antes do horário 
programado para o exame. Se tomado desta forma, não deve haver urgência para evacuar no trajeto até o local do exame. O mais importante é 
que se observe o aspecto das fezes que, no final do preparo, devem ter coloração amarelo claro e transparente (semelhante ao aspecto do 
guaraná ou da urina).  
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OUTROS MEDICAMENTOS QUE PODEM SER NECESSÁRIOS 
 

DOMPERIDONA       ___________________________________________________________________________________________   01 caixa 
Tomar 1 comprimido em caso de náuseas ou vômitos. 

 
SIMETICONA         ____________________________________________________________________________________________   01 frasco 
Tomar 20 gotas em caso de distensão (gases). 

 
PROCTYL (ou XILODASE)     ___________________________________________________________________________________   01 frasco 
Aplicar na região perianal até 3x/dia caso apresente aumento de sensibilidade (“assaduras”) devido ao excesso de evacuações. 
A higiene da região perianal deve ser feita com água, utilizando-se preferencialmente uma toalha para secar, sem provocar atritos. 
Esta região deve permanecer seca e ventilada, podendo ser usados talcos (Polvilho Antisséptico Granado) para maior conforto. 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES SOBRE DETERMINADOS MEDICAMENTOS - Não deixe de ler estas informações! 
 
Eventualmente o uso de determinados medicamentos pode comprometer a realização de alguns procedimentos durante o exame, como a retirada 
de pólipos. Desta forma, seria aconselhável sua descontinuação, mas NENHUMA MEDICAÇÃO DEVE SER ALTERADA OU SUSPENSA SEM A 
PERMISSÃO DO SEU MÉDICO. Desta forma, caso isso seja necessário (vide lista abaixo), comunique ao seu médico para saber se sua 
medicação pode ser suspensa temporariamente. 
 

Medicação para “afinar” o sangue  

AAS (Aspirina®, Somalgin®, Bufferin®) Evitar o uso 7 dias antes do exame 

Ticlopidina (Ticlid®) Evitar o uso 10 dias antes do exame 
Clopidogrel (Plavix®, Clopin®) Evitar o uso 7 dias antes do exame 
Ticagrelor (Brilinta®), Warfarina (Marevan®, Coumadin®) Evitar o uso 5 dias antes do exame 
Rivaroxaban (Xarelto®), Apixaban (Eliquis®), Dabigatran (Pradaxa®) Evitar o uso 2 dias antes do exame 

Medicamentos para controle de diabetes Não usar apenas no dia do exame 
Medicamentos para controle da pressão alta Usar normalmente 

Ansiolíticos e/ou antidepressivos Usar normalmente 

 
Quando não são realizados procedimentos durante o exame (Ex. retirada de pólipos), a medicação pode ser retornada logo após o exame. 
Quando são realizados procedimentos, o retorno da  medicação deve seguir SEMPRE a orientação do seu médico e do médico da 
Endoview que realizará o seu exame. 

COMO PROCEDER NO DIA DO EXAME  
Normalmente a enfermeira da Endoview entrará em contato na manhã do exame para saber como está o preparo e fornecer alguma orientação. 
Tomar o desjejum, conforme orientação dietética. Apresentar-se na recepção da Endoview 20 minutos antes do horário do exame Leve a carteira 
do plano, pedido médico e exames anteriores. 
Orientação sobre Colonoscopia 
O QUE É O EXAME: 

A colonoscopia visa examinar todo o intestino grosso (cólon, sigmóide e o reto) e a parte final do intestino delgado (íleo terminal). É um 
método bastante preciso, que avalia todos os tipos de lesão com auxílio de uma microcâmera (ou fibra ótica), uma lente de aumento e uma 
iluminação especial. Quando identificadas lesões, a colonoscopia permite, na maioria das vezes, seu tratamento (como retirada de pólipos ou 
esclerose de angiodisplasias) ou, se for o caso, colheita de material para estudo (biópsias). 
COMO É FEITO O EXAME: 

 O exame pode ser feito com anestesia geral (venosa) ou sedação e é bastante confortável nas duas situações. 
Habitualmente, o paciente dorme e não se sente nada tanto em uma como em outra. Da mesma forma, o exame pode ser feito em ambiente 
hospitalar ou ambulatorial (no consultório), que é equipado com toda a aparelhagem necessária. A decisão de onde será feito o exame e seu local 
de realização será decidida com o médico no momento da marcação do exame. 

 Como o exame é muito preciso e tem por objetivo identificar lesões de até poucos milímetros, há necessidade de um preparo 
adequado do intestino, fazendo com que este esteja completamente sem resíduos. Para que o preparo do intestino seja bastante confortável, 
devem ser seguidas TODAS as orientações. 
APÓS O EXAME: 

NÃO DIRIGIR: mesmo que a pessoa esteja sentindo-se absolutamente normal, a sedação pode diminuir os reflexos, portanto não se 
deve dirigir após o exame. 

NÃO INGERIR BEBIDAS ALCOÓLICAS OU OUTROS SEDATIVOS: a sedação utilizada durante a colonoscopia pode ser 
potencializada por ingestão de álcool ou outros sedativos, por isso é aconselhável aguardar algumas horas antes de utilizá-los. 

SENSAÇÃO DE GASES E/OU CÓLICAS ABDOMINAIS: imediatamente após o exame pode permanecer sensação de “gases” no 
abdômen e/ou eventualmente algumas cólicas, desaparecendo após alguns minutos. 

ALIMENTAÇÃO: depois 30 minutos a alimentação já pode ser feita normalmente, contudo é aconselhável o uso de alimentos “leves”, 
como sopas, massas e comidas de digestão mais fácil para evitar alguma náusea (enjôo). 

 
DÚVIDAS: 3527-6001 (horário comercial) ou Sra. Rita: 99681-1525 / 984631000 (urgências). 
 

TIJUCA: Praça Saens Peña 

45/1304    Shopping 45 

LEBLON: Av. Ataulfo de Paiva 135/1401 

Edifício Cidade do Leblon 

BARRA: Av. das Américas 500, Bl 4, 219  

Shopping Downtown 

Tel: 2568-0668 / 2569-4714 Tel: 2540-7238 / 2540-6384 Tel: 2494-5333 / 2495-5943 
 


