
 

 

	



 

 

	

Véspera do Exame: 
 
• Manhã:	Café	da	manhã	 sem	gordura	ou	fibras	alimentares.Evitar	 ingerir	

sementes	e	casca	de	frutas.Sugestão:chá	e/ou	suco	de	cor	clara,	água	de	
coco,	 vitaminas	 de	 frutas	 feitas	 com	 água	 ou	 com	 suco	 de	 cor	 clara,	
bolachas,	 pães.	 Lembre-se	 de	 ingerir	 grande	 quantidade	 de	 líquido	
durante	o	dia	todo,	principalmente	água. 

• Almoço:	 Dieta	 leve	 sem	 gordura	 e	 fibras	 alimentares.	 Evitar	 carne	
vermelha,	 azeite	 e	 óleo,	 folhas,	 sementes,	 grãos,	 verduras	 e	 casca	 de	
frutas.Sugestão:	Arroz,	carne	magra	(frango	ou	peixe),	ovo	sem	a	gema,	
legumes	a	 vontade,	macarrão	 sem	molho	 com	pequena	quantidade	de	
azeite	e	sal.Ingerir	grande	quantidade	de	água	após	as	refeições. 

• 18:00hs:	1	sachê	de	Picossulfato	de	Sódio	diluído	1	copo	de	água.	Ingerir	
grande	 quantidade	 de	 líquido	 após(chá	 de	 cor	 clara,	 isotônico	 de	 cor	
clara,	água	de	coco,	suco	de	limão),	principalmente	água!! 

•  Após a meia  noi te jejum absoluto, EXCETO água , podendo pequena 
quantidade até duas (2) horas antes do exame. 
Dia do exame:  
 
Café da Ma nhã: Suco, chá (cor clara) e água a vontade (antes das 07:30 
hrs) + 1 sachês de picoprep dissolvido em 1 copo de água + tomar	 1	
comprimido	de	Ondansetrona	8mg	e	ou	Dimenidrinato	50mg. 
09:00: 750ml	 de	 manitol	 (3frascos)	 +	 o	 suco	 de	 6	 limões	 -	 beber	 bem	
gelado	.	Após	líquido	a	vontade.Toma r todo o manitol até as 11 :00 hrs 
 
Após ás 11 :00 hrs jejum absoluto, EXCETO água ,   podendo 
pe quena qua ntida de até dua s (2)  horas antes do exame. 
 
Traze r:  
1 .  Guia do exame autorizada dentro do prazo de validade, carteira do convênio 
(se houver), RG e CPF; 
2 .  Não poderá conduzir veículos, sob quaisquer hipóteses, 
3. Um acompanhante maior de idade que permaneça no local do exame até o 
final, munido de documento com foto. (Não realizamos exames sem 
acompanhante devido a sedação); 
4 .  Roupas confortáveis, sem adornos (relógios, saltos, brincos, anéis e outros) e 
sem esmalte escuro nas unhas (devido ao oxímetro); 
5.  Não interromper medicação de uso diário (Tomar os remédios de rotina 
com água suficiente apenas para engolir os comprimidos. 
6 .  Para pacientes Diabéticos, medicamentos orais suspender o uso um dia 
antes do exame, e para uso de insulina, tomar 1/3 da dose no dia anterior ao 
exame e 1/2 da dose no dia do exame; 
7.  Para pacientes Hipertensos, manter medicação 
8.  Em caso de desistência do exame, avisar com dois dias de antecedência. 
9 .  Marcar uma avaliação pré-anestésica para pacientes: cardiopatas, crianças, 
obesidade, insuficiência renal, doenças pulmonares obstrutiva crônica, 
insuficiência hepática, anormalidades ou doenças mentais 
10.  Em caso de uso contínuo de anticoagulante, entrar em contato com nosso 
agendamento (17 ) 3214-4246. 
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