
INSTRUÇÕES DE PREPARO
EXAME DE VIDEOCOLONOSCOPIA - MANITOL

PREPARO PARA VÉSPERA DO EXAME
Dieta para véspera do exame (1 dia antes do exame)

 • Café da manhã: 
água, chá, água de coco, isotônicos tipo Gatorade de cor clara, bolacha de 
água e sal, torrada sem manteiga, gelatina e sucos coados, café, refrigerantes 
e geleias.
 
 • Almoço: 
arroz branco, frango ou peixe grelhado sem pele, macarrão sem molho, purê 
de batata e gelatina. 

 • Jantar: 
chá, isotônicos, sucos coados, torradas sem manteiga, geleias, macarrão tipo 
miojo, sopas batidas ou canja. 

Observações: Não comer frutas e/ou verduras, alimentos integrais, nem tomar 
leite ou derivados na véspera. 

 • Laxante: Almeida Prado “46” OU Humectol-D OU Dulcolax OU Lactopurga

Pacientes constipados: Caso tenha o intestino preso, você pode necessitar de 
uma dose maior de laxante. Siga as orientações do seu médico ou entre em 
contato com nossa enfermeira pelo número 61 3550-0478.

Pacientes com intestino regular: tomar 02 comprimidos antes do exame. O 
horário para esses comprimidos vai depender do período que o exame for 
realizado (manhã ou tarde). Confirmar o melhor horário para tomar o remé-
dio com seu médico ou com nossa enfermeira pelo número 61 3550-0478.   



PREPARO PARA DIA DO EXAME 

 • Tomar 1 comprimido de PLASIL ou DRAMIN B6 25 mg cápsula em gel, ou 
VONAU 4 mg meia hora antes de tomar o MANITOL 20%;

 •  Diluir uma quantidade do frasco de MANITOL 20% em suco de laranja ou 
limão, coado e sem açúcar. A quantidade de mls do remédio e do suco depen-
dem do perfil do paciente. Confirmar a quantidade de acordo com seu perfil 
com seu médico ou com nossa enfermeira pelo número 61 3550-0478;

 •  Tomar 1 copo desta solução a cada 15 minutos, iniciando 6h antes do 
exame;

 •  Ao longo deste preparo, tomar bastante líquido (água de coco, sucos 
coados, chás e isotônicos - Gatorade de cor clara;
Parar a ingestão de líquidos 2 horas antes da hora marcada para o exame; 

 •  Ficar em jejum completo 2 horas antes do exame. Caso seja no período da 
manhã, não tomar café da manhã. Caso seja a tarde, não almoçar; 

ATENÇÃO: 

 • Vir acompanhado por uma pessoa maior de idade;

 • Em caso de dor abdominal forte ou distensão abdominal durante o preparo,
suspender a ingestão da solução e dos líquidos e ligar para o seu médico, ou 
procurar o pronto-socorro. Telefones: 3965-3333 ou 99214-9954; 

 • Os remédios que deverão ser suspensos, 7 (sete) dias antes do exame, são: 
Ginkgo Biloba, aspirina, AAS e os anti-inflamatórios (Voltaren, Cataflan, 
Nisulide, Profenid, Feldene);

 • Não usar hipoglicemiantes orais no dia do exame; 

 • Os demais medicamentos devem ser tomados como de costume; 

 • Retirar esmaltes escuros e vermelhos da unha; 

 • Não utilizar objetos de adorno, como joias, bijuterias, relógios, etc...


