
 

Preparo Colonoscopia 

IMPORTANTE : 

• Retire próteses dentárias antes da realização do exame e entregue para a enfermeira da sala de exames; 

• No dia do exame, NÃO tomar medicamentos para diabetes; 

• SUSPENDER uso de AAS, anticoagulantes 07 (sete) dias antes do exame (pedir orientações para o médico que 

solicitou o exame); 

• Caso tenha antecedentes alérgicos, trazer relação dos medicamentos. 

Apresentar-se munido de: 

• Documento de identificação pessoal com foto; 

• Carteirinha do convênio médico; 

• Guia ou autorização do convênio (quando necessária).  

• Exames anteriores (Colonoscopia, Enema Opaco). 

Observação importante: 

Venha com roupas confortáveis e de fácil manuseio como moletons, além de sapatos baixos. De preferência 
não venha de calça jeans.. 

Dia anterior ao exame 

Alimentação (Dieta): 

- Café da manhã: suco de frutas coado, chás claros, Gatorade de cor clara, gelatinas claras, torradas, cream cracker; 

- A dieta precisa ser leve, de preferência pastosa, à base de alimentos como purê, arroz branco, ovo cozido, frango 

ou peixe grelhado, batata cozida, caldo ou sopa, macarrão sem molho, bolacha de água e sal, pão de forma, torrada 

ou pão francês e gelatinas claras; 

- Não é permitida a ingestão de leite, iogurtes, bebidas escuras (suco de uva, café, refrigerantes, chás escuros ou 

bebidas alcoólicas); 

- O paciente não pode comer: carnes vermelhas, verduras e legumes em geral, feijão, frutas, cascas de frutas ou 

legumes e derivados do leite (iogurtes, queijos, requeijão etc). 

- Tomar 01 comprimido de Dulcolax às 19:00 e 01 comprimido às 22:00 horas (se intestino preso, tomar 2 

comprimidos nos mesmos horários). 

 

 

 



 

Preparo do Intestino em Casa 

1º  Dia ( Ante véspera do exame)  

-Não realizar ingestão de fibras 

- Alimentos PROIBIDOS : leite, saladas, verduras,legumes,frutas, pão integral, macarrão integral, arroz integral, 

trigo, soja, ou qualquer outro alimento que contenha casca ou fibra, sucos industrializados e suco de laranja. 

-Alimentos permitidos : Ovos cozidos, purês de batatas, ou mandioquinha,arroz branco,filé de frango(não 

empanado), queijo branco, torradas(não integral), bolacha água e sal, gelatina de cor clara. 

- 16 h: Ingerir DULCOLAX, 4 cáps via oral. 

2º  Dia ( véspera do exame ) 

- Dieta : Ingeris apenas torradas( não integrais), gelatina de cor clara, caldos coados,(frango,legumes,carne). 

- Ingerir muito líquido (água , água de côco, gatorade e chás). 

- 15: Plasil 10 mg , tomar 1 comp via oral( caso seja alérgico ao PLASIL, ingerir DOMPERIDONA 10  mg, 1 comp 

via oral. 

- 16 h ; DUPHALAC 200 ml +800ml de Gatorade sabor limão ou maracujá. Beber toda a mistura até às 17:30. 

3º  Dia ( dia do exame ) 

- 6h: Tomar PASIL lasil 10 mg , tomar 1 comp via oral( caso seja alérgico ao PLASIL, ingerir DOMPERIDONA 

10  mg, 1 comp via oral. 

- 6h: Tomar MYLICON, 30 gotas via oral. 

_ 6 h: Come 2 torradas(não integral), 1 fatia de queijo branco e 1 xícara de chá. Não comer mais nada e não beber 

mais líquidos, apenas a mistura DUPHALAC+SUCO. 

-7 H ; DUPHALAC 200 ml +800ml de Gatorade sabor limão ou maracujá. Beber toda a mistura até às 8h e 30 min. 

Caso tenha irritação ou assadura na região perianal, fazer a higienização local com PROCTODERM sabonete 

líquido e água. 

OBSERVACÕES: 

1- Fazer a ingestão normalmente de seus remédios, exceto os usados para tratar diabetes. 
2- Caso tenha dores abdominais fortes e parara de eliminação de flatus e fezes, associados a distensão 

do abdômen, parar imediatamente o preparo e entrar em contato com a clinica. 
3- Caso faça uso de anticoagulantes  e antiagregantes plaquetários ( AAS, Clopidogrel,ticlopidina), 

Anticoagulantes ( Heparina, Clexane, Warfarina, Coumadin, Marevan), ou de Xarelto ou Pradaxa, 
avisar o médico responsável pelo exame no momento da marcação do mesmo. 

 


