
 
Preparo de Colonoscopia com Picoprep (2 caixas) 

É um exame do intestino grosso feito por meio de um tubo flexível introduzido através do ânus com a finalidade de                     
estudar de todo o intestino grosso e porção terminal do intestino fino. 

2 (dois) dias antes do exame evitar comer: ____/____/____ 

Feijão, cereais com aveia, granola, linhaça, verduras cruas, carne vermelha, frutas com casca como: maçã/pêra/uva. 

Dia anterior ao exame o que você pode comer: ____/____/____ 

Café da manhã: Café sem leite/sucos coados/chá/água de coco/gelatina de cor clara/pão massa fina (01 pão)/biscoito de                 
água e sal ou de maisena (05 unidades). 

Durante o dia: Beber bastante líquido como: isotônico de cor clara (gatorade) / água de coco coado/sucos coados                  
(laranja/limão/melão)/cajuína. 

Almoço: Sopa com arroz, macarrão e carne branca (frango ou peixe) ou arroz branco com peixe ou frango (caldo ou                    
grelhado). 

Temperos: Cebola/alho/sal. (nenhum tempero de cor escura) 

Durante a tarde: Continuar a usar bastante líquido de cor clara (sucos/água natural/isotônico-gatorade/cajuína) 

16:00 horas: Diluir 2 sachês em uma jarra de 300 ml e em seguida mexer com uma colher por 2 minutos e tomar                       
completo em 30 minutos. continuar a ingerir bastante líquido de cor clara e sem resíduos até a hora de ir dormir. 

Não tem jantar 

Dia do exame (data e horário de chegada): ____/____/____  às:_____:_____ 

05:00 horas da manhã: Diluir 2 sachês em uma jarra de 300 ml e em seguida mexer com uma colher por 2 minutos e                        
tomar completo em 30 minutos. continue a beber bastante líquido de cor clara e sem resíduos até 2 (duas) horas antes do                      
exame agendado.beber no mínimo 02 litros de água até às _____:______. 

07:00 horas da manhã: Deitar do lado esquerdo e inserir suavemente a cânula do frasco de fosfoenema no reto.expelir                   
toda a medicação no reto. aguardar 10 minutos, para ir ao banheiro. Repetir o mesmo procedimento mais uma vez com                    
medicação (02 fosfoenema). 

Observação: Paciente com hipertensão deve tomar a medicação no dia do exame; se fizer uso de medicação para                  
diabetes, não tomar no dia do exame. Se fizer uso de anticoagulantes, suspender por 07 (sete) dias antes do exame. 

Obs: Se na hora do exame você não estiver defecando líquido claro (igual a suco de maracujá) sem resíduos fale com                     
nossa equipe. 

Se você usa algum medicamento que afina o sangue fale para a nossa equipe isso é importante para evitar sangramento                    
em caso de biópsia e /ou retirada de pólipo (aas/bisulfato de clopidogrel/xarelto/plagrel/somalgin/brilinta/aspirina). 

Nome:___________________________________ Orientador: ____________________ 

 

GASTROS ILHOTAS R. SANTA LUZIA, 2914 - ILHOTAS CEP 64040-733 TERESINA-PI 
GASTROS JOCKEY AV. SENADOR ÁREA LEÃO, 1480 - EDIFÍCIO MED JOCKEY CEP 64049-710 TERESINA PI 
DR. LUCÍDIO BALDUÍNO LEITÃO - DIRETOR TÉCNICO MÉDICO CRM PI 2147 / RQE: 38506 


