
PREPARAÇÃO PARA COLONOSCOPIA

PREPARAÇÃO INTESTINAL PARA COLONOSCOPIA com “CITRAFLEET®” (2 carteiras)         

PREPARAÇÃO:
Nos 4 dias anteriores ao exame, dieta sem resíduos (não deve comer hortaliças, saladas, fruta, feijão ou grão e 
cereais com fibras). Consulte o nosso folheto “Dieta preparatória para Colonoscopia”.
Comprar uma embalagem de “ CITRAFLEET“AIM - 5073317 (2 carteiras) em qualquer Farmácia. Na véspera do 
exame deve fazer uma dieta líquida (água, chá açucarado, sumos diluídos e sem polpa e água de sopa). Não comer 
alimentos sólidos durante a preparação com CITRAFLEET®.
O intestino deve começar a funcionar cerca de 3 horas depois da ingestão da 1ª carteira e continuará durante mais 
algumas horas após a toma da 2ª carteira.
A preparação para o exame considera-se boa quando evacuar água limpa. Caso contrário aplicar um clister de litro 
e meio de água e procurar eliminar a maior quantidade de água possível.
O resultado do seu exame depende directamente da qualidade de preparação que conseguir; a má preparação é 
impeditiva da realização do exame. 

COMO FAZER A PREPARAÇÃO?  
Exame marcado de manhã: Às 15horas do dia anterior tome a 1ª carteira de CitraFleet dissolvida em 250ml de 
água e deve continuar a beber mais 1500ml de água, chá ou sumos sem polpa até às 21horas; Tome agora a 2ª 
carteira de CitraFleet dissolvida em 250ml de água e deve continuar a beber mais 1500ml de água, chá ou sumos 
sem polpa até ao deitar. Pode beber mais se o desejar.
Exame marcado de tarde: Às 20horas do dia anterior tome a 1ª carteira de CitraFleet dissolvida em 250ml de água 
e deve continuar a beber mais 1500ml de água, chá ou sumos sem polpa até ao deitar. Pode beber mais se o 
desejar. Às 7horas do dia do exame tome a 2ª carteira de CitraFleet dissolvida em 250ml de água e deve continuar a 
beber mais 1500ml de água, chá ou sumos sem polpa até 4horas antes do exame.

Dor abdominal violenta e vómitos incontroláveis são motivo para suspender a preparação e consultar o seu médico. 
Trazer nomes dos medicamentos que se encontra a tomar ou tomou durante a última semana.

ATENÇÃO: Exames Terapêuticos
Ex: Retirar pólipos; tratamento de algumas lesões; dilatações; etc.
Deverá efectuar antecipadamente as seguintes análises: Hemoglobina, Tempo de Protrombina e Plaquetas; deve 
assegurar-se que algum médico observa estas mesmas análises antes do exame e com o tempo suficiente para 
corrigir algo que possa estar errado; não apenas momentos antes de realizar o exame o que na maioria das 
situações já não possibilita as correcções necessárias e leva ao adiamento do mesmo. 
Poderá ter que suspender terapêutica como: Aspirina; Ticlopidina; Clopidogrel; Varfine; Sintron; Ferro; etc., até 10
dias antes do exame para que lhe possa ser efectuado o exame previsto em condições de segurança. Se isto for 
necessário e clinicamente possível, o seu médico vai dar-lhe indicações específicas (de preferência fazer-lhe um 
esquema por escrito) sobre quais os medicamentos que pode e tem de suspender e se necessita de substituição
durante esse período; informá-lo-á ainda sobre como e quando retomar a sua medicação habitual. 

EXAME COM SEDAÇÃO / ANESTESIA
Para realizar exame com sedação/anestesia necessita de:
Consulta de pré-anestesia: Todos os utentes que se vão submeter a procedimentos com sedação/anestesia devem 
ser prévia e atempadamente observados por médico anestesista para que conheça os seus antecedentes, verifique 
ou solicite “meios complementares de diagnóstico” – exames e faça as correcções necessárias caso apresente 
alguns parâmetros alterados. 

Jejum: É obrigatório um período de jejum de 6 horas (deve reajustar os horários para terminar todos os 
procedimentos de forma a que a última ingestão seja 6 horas antes do exame).

Deve vir acompanhado para que no momento da alta se possa ausentar em segurança; NOTE BEM: não deve 
conduzir nem operar com máquinas até ao final do dia.   

Consentimento Informado, assinado – A Lei prevê que os utentes sejam informados, pelo médico prescritor e/ou 
executor, sobre o exame ou procedimento que lhe está a ser proposto; benefícios; alternativas (se existirem); 
riscos/complicações. Esta informação pode ser verbal ou através de apresentação de documento escrito.
É obrigatório a assinatura de documento próprio, quer pelo médico, quer pelo utente ou representante legal que 
comprove a existência de “consentimento informado”, este documento ficará arquivado no processo clínico, mas 
tem que estar presente no momento da realização do exame. Sendo este procedimento um acto médico, não deve 
permitir que a informação e a assinatura em causa seja solicitada por outros grupos profissionais.


