
 

 

PREPARO DE EXAME   

 

COLONOSCOPIA – PERÍODO MANHÃ   

   

PARA QUE O EXAME SEJA REALIZADO O PACIENTE DEVE:   

 Seguir rigorosamente os preparos para o dia do exame;   

 Trazer todos os exames realizados anteriormente (caso já tenha realizado algum).   

  

MEDICAMENTOS:   

 BISACODIL   

 CLORIDATO DE PIRIDOXINA + DIMENDRINATO   

 MANITOL   

   

Dois (02) dias antes do exame:   

Café da manhã: manter como de habitual.   

Almoço e jantar: comer apenas sopa de legumes com batata, cenoura e chuchu, batida no 

liquidificador e coada, podendo ser acrescentado caldo de carne ou galinha. Não usar carne, arroz ou 

macarrão.   

Nos intervalos das refeições poderá comer gelatina e beber suco à vontade. Não tomar sucos 

vermelhos.  Às 18:00 h: tomar 02 comprimidos de BISACODIL.   

   

Um (01) dia antes do exame:   

Café da manhã: manter como de habitual.  Almoço: 

igual à refeição do dia anterior.   

Às 12:00h e às 20:00 h: tomar um (01) comprimido de 50 mg de DIMENIDRINATO + CLORIDATO DE 

PIRIDOXINA (para evitar vômitos).   

Às 18:00 hrs: tomar 02 comprimidos de BISACODIL.   

   

Na véspera do exame, às 20:00 h – iniciar o preparo:   

Se for usar o MANITOL em pó, comprar 150mg em farmácia de manipulação, sendo que este deverá 

ser diluído em 01 litro de água, podendo, a gosto, acrescentar o suco coado de 01 limão. Tomar 01 

copo tipo americano a cada 15 minutos.   

Se for usar o MANITOL líquido, comprar 03 frascos de 250 ml a 20 % cada (total de 750 ml), em 

farmácia ou drogaria, podendo – se a gosto, acrescentar o suco coado de 01 limão. Tomar 01 copo 

tipo americano a cada 15 minutos.   

Durante a ingestão do MANITOL o paciente deve andar 

bastante.  Não tomar água durante a ingestão do 

MANITOL.   

Após a ingestão do MANITOL, o paciente deverá tomar pelo menos 2000 ml de água.   

Não jantar.   



 

 

Manter jejum até a hora do exame.   

   

OBS: Com a ingestão do MANITOL o intestino irá “soltar” como diarreia, podendo ocorrer cólicas 

abdominais. Ao final, as fezes devem sair líquidas e com a cor semelhante à urina clara e sem 

presença de resíduos.   

    

   

ATENÇÃO; NÃO VIR DE CALÇA JEANS POIS DIFICULTA NA VESTIMENTA APÓS EXAME; PROCURAR 

VIR DE VESTIDO ( MULHER)  OU CALÇA/BERMUDA COM ELASTICO .   

   

ATENÇÃO   

   

Pacientes que utilizam medicações como:   

   

Antiagregantes Plaquetários: PLAVIX, REAPRO, TICLID, AGRASTAT, ISCOVER ou AASS. (Suspender o 

medicamento 7 dias antes do procedimento).    

Anticoagulantes: MAREVAN, MARCOMAR ou COUMADIN. (Suspender o medicamento 4 dias antes 

do procedimento, após autorização do médico responsável pela prescrição do medicamento).    

Anticoagulantes Injetáveis: HEPARINA, CLEXANE ou FRAXIPARINA. (Suspender 1 dia antes do 

procedimento, após autorização do médico responsável pela prescrição do medicamento).    

   

PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DE ACOMPANHANTE MAIOR DE 18 

ANOS.  

   

 


