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      INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E CIRURGIA DE CAMPINAS LTDA 

ESSE PREPARO DEVERÁ SER SEGUIDO RIGOROSAMENTE 
 

CHEGAR COM  15 MINUTOS DE ANTECEDENCIA| 

AVISAR COM ANTECEDÊNCIA SE CANCELAR O EXAME 

ATESTADO SOMENTE PARA O DIA DO EXAME.  

Suspender anticoagulante (AAS, Marevam, Clopidogrel, etc.) por 10 dias. 

Não será realizado exame sem guia autorizada (senha) pelo convênio, sem a 

presença de acompanhante e se o preparo não estiver adequado 

As evacuações deverão estar líquidas e límpidas como se fosse urina 

VÉSPERA DO EXAME: ____/____/2021- DIETA LIQUIDA DURANTE 

TODO O DIA: 

 - Caldo de carne ou legumes, sem resíduos (Não bater no liquidificador, os 

legumes deverão apenas serem cozidos para dar sabor ao caldo e retirados, 

tomar só a água) 

- Sucos peneirados, chá, Leite, Yogurte líquido sem pedaços de frutas, gelatina, sorvetes, 

suspiro, “gatorade” e água de coco. 

Caso sinta fraqueza ou desidratação, poderá fazer o uso de 1 de Fresubin Juicy ao longo 

do dia. 

OBS.: Evitar sucos e gelatinas na coloração vermelha.  

Tomar 2 comprimidos de Dulcolax às 18:00 

Caso seu intestino for muito preso, tomar dois comprimidos de Dulcolax as 12:00h e 

mais dois comprimidos de Dulcolax ás 18:00h 

MANHÃ DO EXAME: _____/______/2021 
Dieta somente líquida:  Ao acordar ingerir somente sucos, chás ou leite. 

PREPARO INTESTINAL: 

LIQUIDO: Tomar Manitol (500ml), das 8:00 ás 10:00h, diluído em 1 litro de suco de 

limão ou água.Ex.500ml de manitol + 1 litro de: água, suco de limão ou laranja sem 

grumos. Tomar o preparo indicado das 08:00hs às 10:00h. 

Após término do Manitol, o paciente poderá tomar líquidos (água, chá, suco ou gatorade) 

até 3 horas antes do exame. 

*OBS.: O Manitol poderá ser encontrado em Farmácia Medicamenta e poderá ser 

preparado da seguinte forma: 

-Em PÓ deverá ser feito em quantidade de 200gr (20%). Diluir em um litro e meio, 

manipular somente na Farmácia Medicamenta. Ex. 200gr (20%) de manitol em pó + litro 

e meio de água, suco de limão. 

 * O manitol é de uso injetável também, mas com outra finalidade, para a colonoscopia 

ele deverá ser tomado. Diabéticos podem usar o manitol apesar dele ser doce, pois não é 

filtrado pelos rins. Pode acontecer que ele forme cristais, é so derreter em banho maria. 

O frasco deverá ser cortado com uma faca para abrir. Não precisa manter em geladeira. 

EXAME DIA _____/_____/2021   ÀS ________________H.                             


