
 

 
Orientação de preparo para exames 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COLONOSCOPIA (com Picoprep) 

 
PREPARO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME 

 

MEDICAMENTOS 

1. Comprar na farmácia DULCOLAX ou LACTOPURGA 

2. Comprar PICOPREP. 

3. SIMETICONA 

4. ENAVO 4 mg (Caso Necessário para evitar Naúsea e Vomitos). 

 
 

 

PREPARO INTESTINAL  

 

NO DIA ANTERIOR AO EXAME: 

1. Tomar 2 cápsulas de Lactopurga às 8:00 e mais 2 cápsulas às 16:00. 

2. Às 18:00 tomar 1 sachê de PICOPREP diluído em 150 mL de água ou suco. Depois tomar de 

1,5 a 2 litros de líquidos. Tomar aos poucos. 

3. Café da manhã: 1 Torrada, Chá de camomila e erva doce, gelatina e suco. 

4. Almoço: Caldos coados e transparentes peneirados (Não pode ser amassado nem batido). 

5. Durante o dia: Água de coco, sucos e gelatina a vontade. 

6. Jantar: Caldos coados transparentes peneirados (Não pode ser amassado nem batido). 

Obs: Os sucos e a gelatina Não podem ser de frutas vermelhas. 

Não tomar leite 
 
 

NO DIA DO EXAME: 

1. Colocar 1 comprimido de ENAVO 4 mg na língua e engolir com saliva as 4:30 (Caso Necessário 
para evitar Naúsea e Vomitos). 

2. Às 5:00 manhã, misturar em uma jarra um sachê de Picoprep com 60 gotas de SIMETICONA 

em 150 mL de água ou suco. 

3. Tomar todo o conteúdo e mais aproximadamente 1,5 litros de água ou suco até as 8:00. 

4. Fazer jejum de 6 horas antes  do exame (inclusive de água). 

5. O tempo programado de permanência na clínica é de 90 minutos. 

6. Vir com acompanhante maior de idade e capaz. 

7. Só será possível dirigir após 10 horas do exame. 

8. Vir sem esmalte, relógio, brinco, anel, aliança, corrente e piercing. 

9. Vir de sapatos baixos. 

10. No caso de estar no período menstrual, usar absorvente interno. 

11. Informar alergias à látex, ovo, alimentos, etc. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLONOSCOPIA (com Picoprep) 
 
 

OUTRAS ORIENTAÇÕES 

1. MEDICAÇÃO PELA MANHÃ: Trazer e tomar depois do  exame. 

2. PACIENTE HIPERTENSO: Deverá tomar normalmente sua medicação (com pouca água) no 

período da manhã. 

3. PACIENTE DIABÉTICO: Deverá suspender sua medicação para diabetes no dia do exame 

(Insulina, Metformina, etc). 

4. ANTICOAGULANTES: Suspender por 7 dias (com autorização médica). 

 
ATENÇÃO: 

• A evacuação no dia do exame deve estar líquida e de cor clara, para que o exame possa ser 

realizado. 

• Ao entrar para realizar o exame é obrigatório deixar o celular, carteira e outros objetos de valor 

com seu acompanhante. 

• Se o preparo for inadequado (caso o paciente tenha resíduos no intestino) e o exame tenha que 

ser repetido: 

• Convênios: Será reagendado e feito guia de materiais gastos. 

• Particulares: Será cobrada taxa de R$ 200. 

 
OBSERVAÇÃO: Caso o exame seja antecipado, o primeiro Sachê (Picoprep) será tomado às 18:00 

do dia anterior normalmente, porém o segundo (Sachê) deverá ser tomado às 5:00 e não as 7:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 

No caso de dúvidas: ligar no setor de Endoscopia – (11) 4745-3600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Suzanclin agradece a sua preferência e desejamos que tenha uma ótima 

experiência! 


