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BIÓPSIA DE PRÓSTATA 
 

Orientado por: 
 

 
PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO É NECESSÁRIO: 

� Para realização do exame é obrigatório a presença de um acompanhante MAIOR DE 18 ANOS 

portando seus documentos pessoais (RG e CPF). O EXAME NÃO SERÁ REALIZADO SEM O 

ACOMPANHANTE MAIOR DE 18 ANOS.  

� Paciente deve trazer documentos pessoais (RG, CPF E Cartão do SUS). 

� Trazer exames anteriores de sangue e outros que tiver da próstata. 

� No dia do exame de preferência vir de bermuda/shorts. 

� A não realização do preparo adequado ou a não suspenção do anticoagulante impedirá a 

realização do exame. 

 

PREPARO PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO 

Dieta: 

Jejum absoluto de 6 horas. 

 

Medicamento: 

Este medicamento visa proporcionar maior segurança diante do risco de infecção: 

� Ciprofloxacino – 500 mg – comprimidos (via oral) – sendo 02 (duas) caixas com 6 (seis) 

comprimidos cada, tomar da seguinte forma: 

• Na noite anterior ao exame: Tomar 02 (dois) comprimidos. 

• No dia do exame: tomar 01 (um) comprimido de 12 em 12 horas; e 

• Nos 3 (três) dias seguintes ao dia do exame: Tomar 01 (um comprimido) de 12 em 12 horas. 

� Fosfato Sódico Dibásico 60 mg/ml + Fosfato Sódico Monobásico 160 mg/ml � PHOSFOENEMA - 

Fazer para limpeza do intestino 02h antes do exame (em casa); 

� SUSPENDER O USO DE ANTICOAGULANTE (AAS, VARFARINA E TICLODIPINA) 07 DIAS 

ANTES DO EXAME; 

 
INDICAÇÕES: 

� Este exame tem como objetivo retirar pequenos fragmentos da próstata para saber, com exatidão, 

que tipo de doença a está afetando. 

 

ESCLARECIMENTOS E FORMA DE REALIZAÇÃO: 

� Conforme a solicitação do médico, o exame pode ser realizado com uso de sedação. A sedação é 

realizada por um médico anestesista e o paciente deve apresentar-se em jejum nas 6 horas que 
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antecedem o exame. Para se realizar este exame, um equipamento de ultrassom (sonda ou 

transdutor) acoplado a uma agulha de biópsia é introduzido no reto do paciente. O médico, guiado 

pelo ultrassom, escolhe as melhores áreas da próstata para a retirada dos fragmentos. Em geral, 

realizam-se várias biópsias em sequência. Todo material colhido é enviado para exame 

anatomopatológico. Qualquer dúvida a respeito do exame será esclarecida no dia do exame ou a 

qualquer momento que o paciente achar necessário. 

 
POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES: 

� INFECÇÃO – Como o exame é realizado através do reto há a possibilidade de contaminação da 

próstata. Para diminuir a esta possibilidade, o paciente é orientado a tomar um antibiótico. Entretanto, 

mesmo com o uso preventivo do antibiótico, existe a chance, mesmo que pequena, de ocorrer à 

infecção de urina e/ou próstata. 

� SANGRAMENTO – Devido à manipulação local pela agulha de biópsia é comum haver pequenos 

sangramentos pelo reto, pela urina, ou ainda, pelo esperma durante alguns dias após a biópsia. 

Hemorragias importantes são raras. 

 

 

 

 

 

 
 

Avise caso não possa comparecer ao exame, para que outro paciente possa ser atendido. 

Se o seu atendimento foi agendado pela Unidade Básica de Saúde, procure a mesma para 

cancelar e reagendar. Se foi feito pelo próprio AME, ligue 0800-7624 000. 


