
 

COLONOSCOPIA 

PREPARAÇÃO INTESTINAL COM MOVIPREP® (PERÍODO DA TARDE) 

 

Nome:___________________________________________________________ 

O seu exame está marcado para o dia ____ de ________ de 20____, às _____ 

horas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A colonoscopia é um exame endoscópico efetuado com um aparelho flexível com o diâmetro 

aproximado de um dedo, que permite observar o interior do recto e do cólon (intestino grosso). 

• A existência de curvas no cólon e a necessidade de insuflar ar durante a realização do exame podem 

provocar alguma dor, pelo que pode optar por efetuar o seu exame sob sedação (“anestesia”). 

• A colonoscopia é um exame de enorme importância no diagnóstico e tratamento de muitas doenças 

do tubo digestivo (tal como a Prevenção do Cancro Colorectal). 

• Assim, é fundamental que o seu intestino esteja limpo para o exame ser efetuado nas melhores 

condições possíveis. 

• Deve, por esse motivo, seguir cuidadosamente as seguintes indicações para a preparação intestinal 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 

• Compre a embalagem de  na Farmácia – contém 4 saquetas: são duas 

saquetas grandes (Saqueta A) e duas pequenas (Saqueta B). Necessitará de todas para o 

tratamento. 

• 3 dias antes do exame não comer fruta, hortaliças, cereais, alimentos com sementes ou 

legumes. 

• Suspenda medicamentos contendo ferro 5 dias antes do exame. 

• Se realizar o exame sob sedação, não se esqueça de vir acompanhado por um familiar 

ou amigo. Embora se sinta bem, a medicação sedativa altera os seus reflexos interferindo, 

por exemplo, com a condução (semelhante ao efeito do álcool). 

• No caso de doença hepática, cardíaca ou renal, contacte o seu médico assistente antes 

de iniciar a preparação. 

• Se faz tratamento com medicamentos anticoagulantes (ex: Varfine®, Sintrom®) deve 

procurar apoio atempadamente (1-2 semanas antes do exame) no laboratório onde faz 

o controlo de sangue  para substituição temporária dessa medicação. 

• Se toma clopidogrel (Plavix®) contacte o seu cardiologista/médico assistente. Deverá 

suspender esta medicação 5-7 dias antes do exame. Se toma toma Pradaxa®, Eliquis®, 

Lixiana® ou Xarelto® contacte o seu cardiologista (deve suspendê-los 48 horas antes do 

exame)  

• Pode continuar a tomar Aspirina (ex: Tromalyt) ou outros anti-inflamatórios (ex: 

Nimed®, Brufen®, etc). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   PREPARAÇÃO COM   

NO DIA ANTERIOR AO EXAME 

• Até às 18 horas pode ingerir uma refeição ligeira (ex.: sopa branca, chá, água, café 

sem leite, sumos sem polpa). Não pode mais ingerir alimentos sólidos após esta 

refeição! 

• Às 21 horas deverá tomar uma litro de solução de , conforme a figura (no 

final). 

• Deverá beber outros líquidos (pelo menos 1 Litro de água, chá, sumos sem polpa ou tisanas) 

após a ingestão do primeiro litro de solução de . 

                                                   PREPARAÇÃO COM   

NO DIA DO EXAME 

• Seis horas antes da hora marcada do seu exame deverá tomar o segundo litro de solução de 

, conforme a figura (no final). 

• Deverá beber outros líquidos (pelo menos 1 Litro de água, chá, sumos sem polpa ou tisanas) 

após a ingestão do segundo litro de solução de . 

• Se desejar ou se reparar que a preparação intestinal ainda não está correcta (deverá ter 

dejecções de líquido claro), deve ingerir mais líquidos claros até 4 horas antes da marcação 

do seu exame. Pode igualmente comer gelatinas não vermelhas. 

. 

 
• Se efectuar o exame sob sedação (anestesia) deve cumprir um mínimo de 4 horas de jejum 

total (incluindo água) antes do exame. 

• Se for obstipado deve tomar 2 comprimidos por dia (ao deitar) de Dulcolax® (de venda 

livre nas farmácias) nos 2 dias anteriores ao exame.  

• Deve trazer consigo uma lista da sua medicação habitual, exames anteriores 

endoscópicos e análises/ECG recentes que disponha. 

 



 

 

Em caso de dúvida pode-nos contactar pelo telefone _____________ ou pelo email 

____________. Teremos todo o prazer em esclarecer quaisquer dúvidas que lhe 

possam surgir, para que o seu exame seja o mais bem-sucedido possível. 

 

Se por algum motivo não puder comparecer ao seu exame agradecemos que nos 

informe através do número de telefone ___________ pois a sua marcação poderá 

ser atribuída a outro doente. 

 


