
Preparo de exames

RETOSSIGMOIDOSCOPIA
Local: HOSPITAL ALBERT SABIN

Rua: Brigadeiro Gavião Peixoto, 177 - Alto da Lapa 

PREPARO
CLISTER (enema de glicerina) - Fazer uso (conforme bula) duas vezes antes do exame.

No dia anterior, 24h antes do horário agendado (1ª vez) e 3 horas antes do exame (2ª vez). 

O paciente deverá adquirir em farmácia comum e realizar preparo na residência.

Obs: Caso não encontre o medicamento, sugerimos a substituição por outro medicamento, 

onde sua composição seja glicerina 12% (uso retal).

Realizar jejum absoluto, até de líquidos (inclusive água) de 8 horas.

TRAZER NO DIA DO EXAME:
• Pedido médico LEGÍVEL, carimbado pelo médico e dentro do prazo de validade de 60 dias.

• Guia de autorização (SOMENTE para associados do convênio Notredame Intermédica - Planos 

   MAX 200 e MAX 250).

• Carteirinha do convênio.

• Documento com foto.

• Acompanhante maior de 18 anos (obrigatório vir munido de documento com foto).

• Trazer exames anteriores de Endoscopia e Colonoscopia (se tiver).

USO DE MEDICAÇÕES:
• Hipertensão - MANTER a medicação.

• Diabetes - SUSPENDER no dia do exame.

• Xenical/ Pradaxa e Xarelto - SUSPENDER 48h antes do exame.

• Clexane - SUSPENDER 24h antes do exame.

• Anticoagulantes - SUSPENDER 7 dias antes do exame com orientação do seu médico.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• Paciente evitar calçados de salto alto ou chinelos, dê preferência a tênis ou sapatos baixos.                   

• Paciente não poderá dirigir ao longo do dia do exame.                                                                          

• Paciente não deverá conduzir e nem estar com acompanhantes conduzindo motocicletas.                     

• Paciente não pode ter nenhum tipo de esmaltes nas unhas.

• Trazer agasalho, se julgar necessário.                                                                                                     

• O não cumprimento de algumas dessas orientações, inclusive o horário de chegada ao Hospital, 

   poderá ocasionar na suspensão do exame



Preparo de exames

ANUSCOPIA
Local: HOSPITAL ALBERT SABIN

Rua: Brigadeiro Gavião Peixoto, 177 - Alto da Lapa 

PREPARO
Fleet enema – Fazer uso (conforme bula) 3 horas antes do exame. O paciente deve adquirir 

em farmácia e realizar na residência.

Obs: Caso não encontre o medicamento, sugerimos a substituição por outro, onde sua composição seja 

GLICERINA 12% (uso retal).

Realizar jejum absoluto, até de líquidos (inclusive água) de 8 horas.

TRAZER NO DIA DO EXAME:
• Pedido médico LEGÍVEL, carimbado pelo médico e dentro do prazo de validade de 60 dias.

• Guia de autorização (SOMENTE para associados do convênio Notredame Intermédica - Planos 

   MAX 200 e MAX 250).

• Carteirinha do convênio.

• Documento com foto.

• Acompanhante maior de 18 anos (obrigatório vir munido de documento com foto).

• Trazer exames anteriores de Endoscopia e Colonoscopia (se tiver).

USO DE MEDICAÇÕES:
• Hipertensão - MANTER a medicação.

• Diabetes - SUSPENDER no dia do exame.

• Xenical/ Pradaxa e Xarelto - SUSPENDER 48h antes do exame.

• Clexane - SUSPENDER 24h antes do exame.

• Anticoagulantes - SUSPENDER 7 dias antes do exame com orientação do seu médico.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• Paciente evitar calçados de salto alto ou chinelos, dê preferência a tênis ou sapatos baixos.                   

• Paciente não poderá dirigir ao longo do dia do exame.                                                                          

• Paciente não deverá conduzir e nem estar com acompanhantes conduzindo motocicletas.                     

• Paciente não pode ter nenhum tipo de esmaltes nas unhas.

• Trazer agasalho, se julgar necessário.                                                                                                     

• O não cumprimento de algumas dessas orientações, inclusive o horário de chegada ao Hospital, 

   poderá ocasionar na suspensão do exame.

Em caso de dúvidas entrar em contato pelo telefone (11) 3838 4670, 
de segunda a sexta-feira das 15h às18h.

Nos casos de reagendamento ou cancelamento do exame, por gentileza, nos comunicar 
através do telefone (11) 3838 4669 com 24h de antecedência.


