ORIENTAÇÕES AO PACIENTE – VIDEO-COLONOSCOPIA
INFORMAÇÕES GERAIS
A vídeo-colonoscopia da GASTROCLÍNICA proporciona a avaliação minuciosa da mucosa do
sistema digestivo baixo através de um moderno equipamento, que consiste em uma processadora de imagens
em HD-High definition e um tubo flexível de fibras ópticas com micro câmera de vídeo de alta resolução que
percorre o interior do intestino grosso, permitindo sua visualização e a realização de determinados
procedimentos como, por exemplo, a coleta de biópsias (retirada de amostras de tecido para exame
laboratorial histopatológico e/ou imuno-histoquímico), a retirada de pólipos e a ressecção endoscópica de
neoplasia precoce (cirurgia vídeo-endoscópica). A duração do exame é variável, cerca de 40 minutos, em
média, podendo ter seu tempo aumentado caso seja necessário algum dos procedimentos citados. Portanto,
contamos com sua compreensão em casos de eventuais atrasos.
Apesar do aparelho ser flexível e ajustar-se às curvas do intestino, o paciente pode apresentar certo
desconforto durante sua introdução. Para facilitar a passagem do aparelho e diminuir esse desconforto é
necessário a realização de uma sedação. Durante o exame, o paciente é monitorado constantemente em
relação a atividade cardíaca e a oxigenação do sangue através de aparelhos (oxímetro), proporcionando mais
segurança ao procedimento. O efeito dos medicamentos cessa logo após a realização do exame, porém
sonolência ou tontura ainda podem persistir por algum tempo, o que torna necessário a presença de um
acompanhante para conduzir a pessoa de volta para casa (o paciente não pode dirigir veículos nas 12 horas
seguintes ao exame). Sendo exclusivamente esta a necessidade do acompanhante, é vedada ao mesmo, a
entrada na sala de procedimentos, exceto no caso de menores de idade. .
Cerca de 2 horas após o exame o paciente pode alimentar-se com uma dieta leve (sopa, canja ou
caldo). Não é permitida a ingestão de bebidas alcoólicas nas 12 horas seguintes do exame devido ao risco de
interação com os medicamentos administrados.
INSTRUÇÕES PARA O PREPARO INTESTINAL
Para que o exame possa ser realizado de modo adequado é fundamental que o intestino esteja limpo, livre
de resíduos fecais possibilitando uma boa visualização da mucosa intestinal. Portanto, é necessário realizar
um preparo intestinal, ou seja, uma limpeza do intestino, conforme instruções a seguir:
Você deverá comprar em qualquer farmácia os seguintes medicamentos:
-Manitol 20% _ 500 ml (1 frasco)
-Dulcolax _1 caixa
Na véspera do exame:
-Dieta a base de sopa de legumes coada, caldo de carne ou frango, sucos de frutas coados, arroz, purê de
batatas, gelatina clara, chá, água de coco, bebidas isotônicas (Gatorade) e água;
-Não tomar leite e derivados. Não ingerir bebidas escuras (café, coca-cola, achocolatados)
-Tomar 04(quatro) comprimidos de Dulcolax às 18:00 horas.
No dia do exame:
-Iniciar o preparo no mínimo 4 horas antes do horário agendado para o exame.
-Misturar 500 ml de Manitol a 20% com suco de 02 limões espremidos e coados. Acrescentar gelo a
vontade. Tomar 01 copo da mistura a cada 10 minutos até a ingestão total da solução (que deve ser finalizada
3 horas antes do exame). Após o uso do preparo, você apresentará evacuações líquidas (diarréia).
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-Nenhum tipo de alimento poderá ser ingerido após o início do preparo. Para evitar desidratação
tome, água, Gatorade (de cor clara) ou água de côco que deverão ser ingeridos até 3 (três) horas antes da
realização do exame, portanto, é necessário jejum absoluto 3 horas antes do exame.
Caso apresente náuseas (vontade de vomitar) tome 02 comprimidos de Dramin ou 01 comprimido de
Meclin. Se você fizer uso de medicações de uso contínuo, deverá tomá-los normalmente no dia do exame
(exceto medicamentos para Diabetes).
Obs: pacientes do sexo feminino devem evitar o uso de esmaltes nas unhas. - dificultam a
leitura do oximetro.
Em caso de dúvidas, ligue: (63) 3217-1770 ou 8111-2942.
Responda este questionário e entregue ao médico responsável pela realização do procedimento. Qualquer
dúvida em relação ao questionário pode ser esclarecida pelo médico.
1. Você é alérgico a algum medicamento?
( )sim
( )não
Em caso positivo, mencione qual: _______________________________________________________
2. Faz uso regular de algum medicamento? (anti-hipertensivos, calmantes, insulina, etc.).
( )sim
( )não
Em caso positivo, mencione qual: _______________________________________________________
3. Tem diabetes ou algum problema cardíaco, pulmonar, neurológico ou psiquiátrico?
( )sim
( )não
Em caso positivo, mencione qual:________________________________________________________
4. É portador de alguma doença infecto-contagiosa? (hepatite, AIDS, etc.).
Em caso positivo, mencione qual:_______________________________________________________
5. Já foi submetido a algum exame ou cirurgia no abdômen ou no intestino, reto ou ânus?
Em caso positivo, mencione qual:_______________________________________________________
Termo de Consentimento Informado
Eu, _______________________________________________________________declaro ter lido
com atenção e compreendido as informações contidas no folheto explicativo de vídeo-colonoscopia da
GASTROCLÍNICA bem como ter respondido corretamente as informações acima.
Autorizo, livre e conscientemente, a realização do exame de vídeo-colonoscopia, inclusive a
administração de medicamentos que se façam necessários para a realização do mesmo ou realizações de
procedimentos adicionais como biópsias / polipectomias / ressecções endoscópicas, conforme solicitação
médica ou a critério do médico endoscopista.
Palmas, ____de_________________de__________
____________________________________
Paciente
___________________________________
RG

____________________________________
Responsável/Acompanhante
____________________________________
RG
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