
Manitol-Dulcolax-TARDE 

 

 
GUIA DE PREPARO PARA VIDEOCOLONOSCOPIA 

 

É fundamental que o seu intestino grosso esteja bem limpo para que o exame seja 
satisfatório. Para isto, alguns passos devem ser seguidos: 

1) DIETA NA VÉSPERA DO EXAME 

Dieta de costume no café da manhã e almoço, mas evite frutas, verduras e 
legumes. 

ATENÇÃO 
NÃO INGERIR NENHUM TIPO DE ALIMENTO APÓS O ALMOÇO 

DO DIA QUE ANTECEDE O DIA DO SEU EXAME! 
 

À tarde e no jantar, você deve ingerir somente líquidos claros para hidratação, 
tais como: água, água de côco, suco de limão/laranja coados e repositores 
hidroeletrolíticos (Gatorade, Hidrafix, etc). Procure ingerir esses líquidos em boa 
quantidade até às 23h, pelo menos 1,5 litros. 

 

2) MEDICAÇÃO NA VÉSPERA DO EXAME 

→DULCOLAX: tomar 2 comprimidos, via oral, às 17h. Caso não consiga evacuar 
pelo menos 2 (duas) vezes até às 19h, você deve tomar mais 2 comprimidos. 

Após a ingestão do laxante, alguns pacientes podem apresentar náuseas, vômitos 
e cólicas abdominais. 

Em caso de náuseas ou vômitos, você deve tomar: 

 →Vonau 4mg: tomar 1 comprimido, via oral. Se não melhorar, repetir a dose 
dentro de 2 horas,  

Em caso de cólicas abdominais, você deve tomar: 

 →Buscopan Composto: tomar 40 gotas, via oral. Se não melhorar, repetir a 
dose dentro de 2 horas. 

 

3) DIETA NO DIA DO EXAME 

Até 3 horas antes do seu exame, você pode ingerir somente líquidos claros, tais 
como: água e repositores hidroeletrolíticos (Gatorade, Pedyalite 45 ou Hidrafix). 

A ingestão de 1 litro ou mais de Gatorade serve para repor a água e os sais 
minerais que você perdeu, evitando a desidratação, além de conter açúcares que lhe 
permitem tolerar melhor o jejum. 

4) MEDICAÇÃO NO DIA DO EXAME 

→MANITOL: Coloque numa jarra, 500 ml de Manitol 20%. Adicione 500 ml de 
água, Gatorade ou suco de limão coado. Adicione ainda, 100 (cem) gotas de 
Dimeticona. 

Você deve iniciar a ingestão do Manitol às 7h (1 copo a cada 15 minutos). Todo o 
laxante deve ser ingerido em 90 minutos (até às 8:30h). 

É necessário que ocorram pelo menos 8 (oito) evacuações e que você esteja 
eliminando fezes totalmente líquidas. Caso contrário, será impossível realizar o seu 
exame. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1) O exame de colonoscopia dura em torno de 20 minutos, mas, em algumas situações, 
ele pode demorar mais tempo. Essas situações são imprevisíveis, logo, em caso de atraso, 
você será informado; 

2) Remover o esmalte das suas unhas, se esse for o caso, para que possamos monitorar a 
sua oxigenação sangüínea com um equipamento na ponta do seu dedo; 

3) Você deve vir acompanhado até a clínica. A liberação de pacientes que receberam 
sedativos só acontece mediante a presença do seu acompanhante, previamente identificado; 

4) Em decorrência dos efeitos da medicação sedativa, você não poderá conduzir veículos 
nem exercer atividades de risco que necessitem de atenção no restante do dia; 

5) Solicite na recepção o atestado para o trabalho e/ou escola, se for necessário; 

6) A não autorização do exame pelo seu convênio, implicará no cancelamento do 
procedimento. Por essa razão, confirme, com antecedência, se a execução do seu exame de 
colonoscopia foi autorizada e evite aborrecimentos; 

7) Converse com seu médico sobre os medicamentos que usa regularmente, informe 
sobre história pregressa de alergias e siga as orientações abaixo: 

Medicamentos para diabetes: Insulina, 
Daonil®, Diabinese®, Glifage® etc. SUSPENDER NO DIA DO EXAME 

Anticoagulantes: Marevan®, Marcoumar®, 
Plavix® (Clopidogrel), Brilinta® etc. 

SUSPENDER 7 DIAS ANTES DO EXAME, COM 
AUTORIZAÇÃO DO MÉDICO PRESCRITOR 

Medicamentos para a hipertensão arterial: SUSPENDER NO DIA, 
MAS TRAZER PARA A CLÍNICA 

Antiagregantes plaquetários: AAS®, Aspirina®, 
Ticlid® etc. SUSPENDER 7 DIAS ANTES DO EXAME 

Medicamentos que contém ferro: Noripurum®, 
Ferrotrat®, Sulfato Ferroso, Novofer® etc. SUSPENDER 3 DIAS ANTES DO EXAME 

 

Dúvidas? Assista a nossos vídeos explicativos. 

Utilize o QR code no canto superior esquerdo para acessar. 
www.gastroflorianopolis.com.br 
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Existe algo importante sobre sua 

saúde que não foi perguntado aqui?

Se SIM, informe no campo A.

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
COLONOSCOPIA

Quando se fere, sangra muito ou 

demora a cicatrizar?

Já foi operado?

Se SIM, informe no campo A.

13

14

15
Já teve alguma doença grave?

Se SIM, informe no campo A.

Sofre de doenças renais?

Tem problemas de pressão arterial 

alta ou baixa?

10

11

12
Tem problemas de coração?

VÁLVULA? MARCAPASSO? OUTROS?

7 Tem anemia?

8
Tem problemas respiratórios?

ASMA? BRONQUITE? OUTROS?

9
É portador do HIV, vírus da hepatite 

B ou C?

DATA DE NASCIMENTO PESO ALTURA

6

Você usa regularmente ou usou 

recentemente medicamentos que 

alteram a coagulação sanguinea?

Você está grávida ou suspeita que 

possa estar?

3

2

4

1
Está ou esteve recentemente em 

tratamento médico? Qual(is)?

Se SIM, informe ao lado no campo A.

Você está tomando algum remédio?

Se SIM, informe ao lado no campo B.

É portador de Diabetes?5

Tem alergia?

Se SIM, informe ao lado no campo C.

Você autoriza o médico a realizar o 

tratamento imediato de qualquer uma das 

complicações possíveis?

ANOTE ABAIXO AS ALERGIAS QUE VOCÊ TEM

OU QUE VOCÊ SUSPEITA TER

BANOTE ABAIXO TODOS OS MEDICAMENTOS QUE VOCÊ ESTÁ 

TOMANDO

Pelo presente documento, você manifesta 

o seu consentimento para a realização do 

exame de colonoscopia?

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A colonoscopia é um exame seguro, que tem por objetivo examinar o 

cólon (intestino grosso), sendo possível o diagnóstico precoce e, 

outras vezes, prevenção do câncer de intestino em pacientes 

assintomáticos. Também é possível a realização de biópsias (retirada 

de fragmentos de uma lesão) e a remoção completa da maioria dos 

pólipos (polipectomia).

No entanto, como em todo ato médico, o risco de complicações 

existe. As complicações associadas à colonoscopia são raras e 

incluem as abaixo citadas:

1) febre; 2) irritação (vermelhão) ou hematomas no local da punção 

venosa; 3) dor abdominal, vômitos e desidratação; 4) arritmias 

cardíacas; 5) reações alérgicas (anafilaxia); 6) dificuldade para respirar 

associada ao sedativo (1 caso para 10.000 exames); 7) perfuração do 

cólon e sangramentos (muito raro).

Caso seja encontrado algum tipo de lesão, 

você autoriza a sua retirada ou biópsia, 

ambos a critério do médico?

ASSINATURA DO(A) PACIENTE

Conforme o seu julgamento, você deve responder SIM ou 

NÃO para cada um dos questionamentos abaixo:

DATA DO EXAMENOME DO(A) PACIENTE

AANOTE ABAIXO OS TRATAMENTOS E/OU CIRURGIAS QUE 

VOCÊ JÁ REALIZOU

PERGUNTAS IMPORTANTES SOBRE O SEU HISTÓRICO MÉDICO

IMPORTANTE: A Resolução 1.886/2008 do Conselho Federal de Medicina determina que o procedimento endoscópico 

deverá ser suspenso se o paciente apresentar-se ao serviço sem a companhia de uma pessoa que se responsabilize por 

acompanhá-lo durante todo o tempo de execução do exame e no retorno ao lar.

NOME DO(A) ACOMPANHANTE TELEFONE ASSINATURA

C


