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VIDEOCOLONOSCOPIA – DR. RICARDO AUGUSTO NAHUZ - MANHÃ 
Caro Paciente, para a realização da Videocolonoscopia é necessário seguir as determinações abaixo 

descritas. O cumprimento destas determinações é necessário para que o resultado seja o mais preciso 
possível. 

 
NA VÉSPERA (01 DIA ANTES DO EXAME) 
   DIETA 

§ LÍQUIDOS À VONTADE: Chá, sucos coados, café, água de coco, gatorade e água à vontade o 
dia todo. Se possível a cada 30 minutos. IMPORTANTE SE MANTER HIDRATADO. 

§ CAFÉ DA MANHÃ: 03 Torradas ou 03 biscoitos de água e sal e ovos, com um dos líquidos 
relacionados acima. NÃO COMER PÃO E NÃO TOMAR LEITE.  

§ ALMOÇO: Arroz branco, peixe ou frango sem molho, macarrão ao alho e óleo, canja de galinha 
sem legumes. Gelatina pode ser usada como sobremesa. NÃO COMER FEIJÃO E NÃO 
COMER SALADAS.  

§ JANTAR: 03 Torradas ou 03 biscoitos de água e sal com um dos líquidos relacionados acima. 
§ PROIBIDO: FRUTAS, VERDURAS, LEITE OU DERIVADOS (na véspera e no dia do exame). 
§ SUSPENDER 4 DIAS ANTES DO EXAME O CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EM FIBRAS: 

Carboidratos integrais, aveia, chia, linhaça, gergelim, quinoa entre outros grãos e sementes em 
geral. 

 

  MEDICAMENTOS NA VESPERA (01 DIA ANTES) 
§ Às 17h: Tomar 02 comprimidos de HUMECTOL – D ou DULCOLAX. Caso tenha intestino preso 

tomar 04 comprimidos; 
§ Às   21h: Tomar 01 comprimido de PLASIL OU VONAU FLASH; 
§ Às 22h: Diluir 02 frascos de DUPHALAC (400ml), diluídos em 400ml de água gelada 

adicionar gotas de limão a gosto. Tomar um copo a cada 20min até ingerir toda a solução.   
(Obs.: É natural e previsto que ocorram episódios de diarréia durante toda a noite) 

 

NO DIA DO EXAME 
DIETA 

§ NÃO INGERIR NENHUM ALIMENTO SÓLIDO. 
§ SOMENTE LÍQUIDOS: De cor clara (chás, sucos coados, água de coco, gatorade, 

refrigerantes e água), se possível a cada 30 minutos. 
Importante se manter hidratado!  

§  02 HORAS ANTES DO EXAME: JEJUM ABSOLUTO inclusive de água. 

ATENÇÃO AS RECOMENDAÇÕES ABAIXO: 
§ SEGUIR CORRETAMENTE TODAS AS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESTE PREPARO, o não 

cumprimento dessas pode ocasionar na suspensão do exame e a cobrança particular de um 
novo procedimento. 

§ REALIZAR LEITURA PRÉVIA DO TERMO DE CONSENTIMENTO e trazer impresso no dia do 
exame.  

§ O PREPARO FARÁ A LIMPEZA DO INTESTINO. A diarréia que ocorrerá é esperável. Durante 
o preparo fazer limpeza com água e sabão após cada evacuação, para evitar assaduras. 

§  É NECESSÁRIO QUE O PACIENTE ESTEJA ACOMPANHADO POR UM ADULTO e que o 
mesmo deve estar ciente de todas as informações contidas no termo de consentimento e 
possíveis cobranças adicionais descritas no mesmo, além de permanecer na clínica durante 
toda a realização do exame do paciente. 

§ PACIENTE E ACOMPANHANTE: Devem ler com atenção todo o Termo de Consentimento 
informado para Videocolonoscopia. 

§ SE O PACIENTE É DIABÉTICO E FAZ O USO DE INSULINA OU HIPOGLICEMIANTES 
COMO: Metformina, Glibenclamida entre outros suspender o uso SOMENTE NO DIA DO 
EXAME. 

§ ATENÇÃO: Manter uso normal de medicações para HIPERTENSÃO (PRESSÃO ALTA) e 
ANTICONVULSIVANTES.  

§ SUSPENDER O USO DE AAS E ANTICOAGULANTES 7 DIAS ANTES DO EXAME, 
MEDICAMENTOS COMO: XARELTON, CLOPIDOGREL, MAREVAN E CLEXANE devem ser 
suspensos após consentimento do médico que faz o acompanhamento do paciente.  

§ NÃO COMPARECER USANDO: tamancos, sapatos de salto alto, batom e esmalte escuro. 
§ USAR ROUPAS LEVES: Mulheres: Saia ou vestido – Homens: Bermuda. 
§ TRAGA CONSIGO OS EXAMES RECENTES: cardiológicos, exames de sangue, nomes de 

todos os medicamentos em uso e exames de imagem recentes (RX, Ressonâncias, 
tomografias, Clister Opaco, endoscopia e colonoscopia). 

§ O PACIENTE NÃO DEVE TRAZER OU USAR OBJETOS DE VALOR TAIS COMO: dinheiro, 
carteiras, bolsas, brincos, pulseiras, relógios, piercing e etc. Caso traga, deverá deixar com seu 
acompanhante. O CENTRO MÉDICO MATSUMOTO não se responsabiliza por perda ou 
extravio de objetos.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA VIDEOCOLONOSCOPIA 
 A videocolonoscopia é um exame endoscópico realizado através de um equipamento que 
chega até o interior do intestino através do ânus. É um exame muito importante, destinado ao 
diagnóstico das doenças do final do intestino delgado, do intestino grosso e do reto. Além 
disso, permite a prevenção do câncer do intestino grosso e do reto, por meio da retirada de 
lesões que podem crescer sem causar sintomas e se tornar malignas. 
 Alguns procedimentos podem ser necessários no momento do exame, de acordo com o que 
for encontrado e poderá ser cobrado após o procedimento, como biópsias (retirada de 
fragmentos da mucosa intestinal), polipectomias (retirada de pólipos). O procedimento de 
POLIPECTOMIA pode gerar custo adicional (consulte o valor no ato do atendimento), se não 
autorizado pelo convênio ou se tratando de atendimentos particulares, injeção de substâncias 
(corantes) ou cauterizações (controle de sangramentos). No caso de retirada de qualquer 
material, este deverá ser encaminhado para estudo histopatológico (biopsia), em laboratório 
especializado, havendo custo adicional de acordo com o laboratório de sua escolha. 
 Apesar dos inúmeros benefícios, há um pequeno risco de complicações como sangramento, 
infecção, ulceração, estreitamento ou perfuração do intestino. Isso pode ocorrer em menos de 
0,1% dos casos (01 em cada mil exames). Embora pouco frequentes estas complicações 
podem ser sérias e o paciente pode necessitar de transfusão sanguínea, hospitalização ou 
cirurgia de urgência. 
 Para realização do exame, é necessário um preparo (limpeza) do intestino. Os pacientes 
deverão realizá-lo em casa, sempre acompanhados por pessoa adulta. A hidratação oral é 
muito importante antes e durante o preparo, para evitar a ocorrência de desidratação ou 
hipotensão arterial.  Em caso de vômitos recorrentes e/ou distensão do abdome importante, o 
paciente deve interromper o preparo, dirigir-se a um setor de atendimento de emergência mais 
próximo para avaliação e entrar em contato com a clínica. Todas as orientações devem ser 
rigorosamente observadas, sob o risco de resultar em um preparo ruim. O preparo 
inadequado pode condicionar à suspensão do exame porque prejudica seu resultado e 
compromete sua segurança.  Neste caso é necessário um novo preparo e uma nova 
marcação para realização do procedimento, SERÁ COBRADO o valor de um novo 
procedimento sendo concedido o desconto de 30% (trinta por cento) para cobrir os 
custos com materiais, medicamentos e médico. 
 Antes do início do exame, é realizada sedação venosa pela administração de medicação 
sedativa. Ela é importante porque evita que o paciente tenha qualquer desconforto durante o 
exame. Por causa dela é OBRIGATÓRIA a presença de um acompanhante com paciente, pois 
o mesmo estará impossibilitado de dirigir (automóveis, bicicletas, etc) ou mesmo assumir 
compromissos de trabalho ou estudo neste dia. São raras as complicações associadas à 
sedação, mas pode ocorrer flebite (coloração avermelhada ou arroxeada no local da punção 
venosa), reação alérgica à medicação ou problemas cardiorrespiratórios. Estas complicações 
ocorrem em menos de 0,1% dos casos (01 em cada 1.000 exames). Além disso, possuímos 
toda a estrutura necessária para o manejo de potenciais complicações. Se restarem dúvidas 
quanto ao procedimento, consulte o médico que realizará o seu exame. Ele poderá responder 
aos seus questionamentos sobre procedimento e palavras técnicas que porventura não tenha 
entendido. Ao entrar na sala de exame, informe todos os dados referentes à sua saúde, 
incluindo as medicações em uso e o histórico de reações alérgicas. 
 O objetivo deste documento é assegurar a dignidade da pessoa humana de pacientes e 
médicos, contribuindo para a boa-fé e a transparência dos procedimentos, bem como manter a 
qualidade da relação médico-paciente. Sua função principal é informar sobre os benefícios e, 
principalmente, sobre os riscos de complicações que estão envolvidos, sendo que há 
possibilidade de outras complicações que não estão necessariamente descritas no presente 
termo. 
 Eu, ________________________________________________ e o meu 
acompanhante/responsável, Sr(a) _____________________________________________.         
Declaro que entendi bem os benefícios, a possibilidade de cobranças adicionais e os riscos 
mais frequentes da colonoscopia. A qualquer momento e sem prestar qualquer explicação, 
posso revogar este consentimento, antes da realização do procedimento. Tenho ciência que os 
procedimentos caracterizados como urgência ou emergência (em situações de risco de vida) 
serão realizados a critério médico, em meu benefício, podendo gerar custos adicionais, ficando 
desde já autorizados.     

       Brasília, ______/______/_______. 
 
____________________________________            __________________________________ 
Assinatura do paciente           Assinatura do acompanhante 
OBS: Este termo de consentimento foi redigido baseado nas recomendações da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. 


