
 
INFORMAÇÃO COLONOSCOPIA (FLEURY).  
 
 
1. Como parte do check-up, será aceita somente a cada 5 anos após a última colonoscopia realizada, não 

importando onde foi feita anteriormente. 
2. O segurado passará pela consulta clínica do Fleury e o médico clínico do local é quem determina se o segurado 

qualifica para tal procedimento. 
3. O segurado estará sujeito à avaliação médica do Fleury e não será aceito nenhum pedido médico apresentado 

pelo segurado. 
 

INFORMAÇÃO DO PREPARO: 
O preparo para o exame será realizado todo em casa, um dia antes com os laxativos indicados, incluindo 
a ingestão do medicamento Manitol no dia do exame.  
 
O Manitol é fornecido pelo Fleury e deve ser retirado nas Unidades Alphaville, Rochaverá-Morumbi, 
Brasil II, Paraiso, Higienópolis ou Itaim de Segunda-feira a Sexta-feira no horário das 7 às 18 h e aos 
Sábados das 7:00 às 12:00h. No momento da retirada do medicamento serão prestadas orientações. 
 
No dia do exame a solução deve ser ingerida ao longo de uma hora e meia, iniciando-se a ingestão 6 
horas antes do horário agendado. Sugere-se manter o ritmo de 1 copo de 250 ml a cada 10 minutos. 
 
A colonoscopia com preparo domiciliar NÃO poderá ser realizada nas seguintes situações: 

• Pacientes com IMC* maior de 40. Em tais casos, para a segurança do paciente, a recomendação 
médica é de que o exame seja feito em ambiente hospitalar; 

• Pacientes com infarto agudo do miocárdio ou colocação de stent cardíaco há menos de 6 meses. 
• Pacientes com intestino preso. 
• Pacientes com uso de contraste por via oral (ex: trânsito intestinal) nos últimos cinco dias; 
• Portadores de doença inflamatória intestinal ativa (Doença de Crohn ou retocolite ulcerativa). 
• Portadores de colostomia, gestantes, alérgicos a Látex ou em dieta com restrição de potássio. 
• Portadores de doenças sistêmicas descompensadas, ou condições consideradas de risco pela 

equipe médica (pacientes com insuficiência cardíaca, renal ou pulmonar, entre outras). 
• Usuários de CDI (cardiodesfibrilador implantável) ou oxigênio domiciliar 
• Portadores de tetraplegia, paraplegia ou pacientes com limitação no caminhar recomenda-se a 

realização do exame em ambiente hospitalar, em razão das dificuldades impostas ao preparo. 
• Pacientes contactantes, sintomáticos, suspeitos ou confirmados para COVID-19. 
• Quadros leves e moderados pós COVID-19 mesmo que recuperados, assintomáticos e estáveis 

clinicamente é necessário aguardar 15 dias após resolução dos sintomas para a realização do 
exame. Quadros graves (hospitalização) pós COVID-19 é necessário aguardar 30 dias após 
resolução dos sintomas para a realização do exame. 

 
Para a Colonoscopia com preparo na unidade, ele deve realizar todo o preparo com laxativos indicados 
em casa, na véspera do exame e o restante do preparo que seria a ingestão do Manitol, será realizado 
na unidade, nesse caso, o exame terá a duração de aproximadamente 4 horas.  
 
 


