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Nota Técnica 004 - Comissão de Farmácia e Terapêutica/  
Gerência da Rede complementar 

(28/03/18)  
 

Assunto: Preparo para a consulta proctológica na rede SUS/BH 
Abrangência: Profissionais de saúde 
 
CENTROS DE SAÚDE 

Pacientes encaminhados para a especialidade Proctologia, ao terem agendamento da consulta pelo SISREG, deverão 

ser informados quanto à necessidade do preparo que possibilitará o exame do cólon, reto e ânus, para o adequado 

diagnóstico e tratamento das patologias que acometem o trato digestivo terminal. 

As marcações contendo instruções sobre o preparo para a primeira consulta deverão ser impressas em 2 (duas) vias. 

No momento em que o usuário comparecer à unidade para buscar sua marcação, deverá recebê-la junto a 2 (duas) 

unidades do medicamento Sorbitol + laurilsulfato de sódio  (Minilax) para uso via retal. O paciente deverá receber de 

um profissional de saúde, também, as orientações sobre a forma correta de utilização do medicamento e realização 

do preparo (ANEXO 1).  A outra via da marcação deverá ser retida pelo funcionário responsável pela entrega das 

consultas especializadas. 

Da reposição de estoque 

O profissional responsável pela entrega das consultas especializadas deverá apresentar à enfermagem as vias de 

marcações retidas; e a baixa no sistema se dará via requisição ao centro de custos da enfermagem por profissional 

previamente designado na UBS.   

OBSERVAÇÃO: O preparo não é necessário para consultas de retorno! Favor orientar o paciente para evitar 
dispensações/uso indevidos. 

 

URS CAMPOS SALES E URS SAGRADA FAMÍLIA 

Situações especiais 
 

Caso a utilização de sorbitol 70 % não produza limpeza adequada para a realização do exame, poderá ser prescrito o 

medicamento Fosfato Monobásico de Sódio + Fosfato Dibásico de Sódio (Phosfoenema). Este será dispensado, 

exclusivamente para essa situação, nas farmácias das URS Campos Sales e Sagrada Família, mediante apresentação 

de prescrição médica em 2 (duas) vias. Uma via deverá ser entregue ao paciente junto ao medicamento e as 

orientações para preparo, e a outra deverá ficar retida na farmácia.   
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ANEXO 1  

PREPARO PARA A PRIMEIRA CONSULTA DE PROCTOLOGIA: 
 

 OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:  
 

- Favor reforçar e esclarecer com o paciente a importância de realizar o preparo correto. 

- Exames podem ser marcados no período da manhã e/ ou da tarde 

- O Sorbitol + laurilsulfato de sódio  (Minilax)  é fornecido pelos centro de saúde 

 
 

 PREPARO PARA AS PRIMEIRAS CONSULTAS AGENDADAS PARA A PROCTOLOGIA DO SUS-BH: 
 

    2 frascos de sorbitol a 70% (MINILAX®) para uso via retal. 
 

- No dia anterior ao exame, às 21hs aplicar 01 frasco conforme orientação a seguir: 

MODO DE USAR  

- Corte a ponta da embalagem. 

- Fique deitado, preferencialmente do lado esquerdo. 

- Coloque suavemente o bico do frasco dentro do ânus. 

- Aperte o frasco até esvaziá-lo e retire-o do ânus. 

- Prenda o líquido por 10 minutos antes de ir ao banheiro. 

Repetir o procedimento com o outro frasco 03 horas antes do exame. 

 
 

 OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 

- Não é necessário jejum, mas é recomendado uma alimentação leve na noite anterior. 

- O preparo não é laxante e não irá provocar diarréia, apenas evacuação para limpeza do intestino. 

- Os medicamentos de uso diário deverão ser usados normalmente. 

- Levar documento de identificação ORIGINAL com foto e comprovante de endereço. 

- É IMPRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE para a realização do exame. 

 

 


