
ORIENTAÇÃO PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA
                                       

A biópsia  trans-retal  de  próstata  guiada  por  ultra-som,  é  um procedimento  de  fácil  execução,
entretanto exige por parte do paciente o cumprimento de algumas normas que descrevemos abaixo:

1- A biópsia de próstata é um procedimento que sangra, os pacientes não devem estar tomando drogas que inibam a 
coagulação. Se o Sr. toma medicamentos como clopidogel, toclopitina, aspirina /AAS ou varfarina, ( Marevan, Varfine, 
Calemadin) alerte seu médico deste fato, para suspender estas drogas sete dias antes do exame.

2- Recomendado o uso de 500mg (1 comprimido) via oral de ciprofoxaxino,  12 horas antes do procedimento e (2 
comprimido de 500 mg(1 grama) 2 horas antes da bióspia.
Dose no pós exame
500mg (1 comprimido 
VO após a biópsia )
Duração do antibiótico profilaxia em 24 horas ( total 04 comprimidos)

3- Jejum de 08 oras para alimentos e jejum de 04 horas para líquidos, isto significa queo Sr. não pode comer 08 horas 
antes do exame e não pode tomar líquidos 04 horas antes do exame.

4- Lavagem intestinal com um frasco de Phospo enema – adquirir um frasco , via retal ( para ser realizada no dia do 
procedimento em casa, 01 horas antes de sair de casa.
* Sedação – o Sr. será submetido a anestesia local ou sedação para reduzir o desconforto durate o procedimento.
5 - Se for fumante e/ou faz uso de bebida álcoolica, e é necessário ficar 24 horas antes do exame sem fazer uso destas 
substâncias.
6- Trazer anotado todos os medicamentos em uso.
7- É obrigatório trazer acompanhante ( maior de 18 anos), pois, sem o mesmo o paciente não poderá realizar o exame.
8- Após a biópsia o paciente pode ir para casa. Sugere-se evitar atividades físicas, incluindo atividade sexual até o dia 
seguinte. Como alguns médicos optam por uma sedação leve antes da biópsia, não é indicado dirigir após o 
procedimento.
9- Repousar por no mínimo 04 horas após o exame.

Após o exame:
- Geralmente ocorre: Ardência ao urinar, surgimento de sangue nas fezes, urina e esperma, sendo geralmente limitados.
- Em caso de urina presa, febre, calafrios, sangramento acentuado e mal estar intenso, entre e, contato com o serviço de 
urologia do Hospital  Alberto Rassi/ HGG.
- Retenção de urina, urina presa. Se após a biópsia o paciente tiver vontade de urinar, mas não conseguir, deve-se 
contatar o urologista.
- É normal haver um pouco de dor na região pélvica e uma pequena perda de sangue pelo ânus. Também são comuns a 
presença de pequena quantidade de sangue na urina e no esperma por alguns dias, Outro achado, não preocupante é uma
mudança de cor do esperma por algumas semanas, ficando este geralmente mais claro.
- Se o sangramento urinário ou retal for de grande quantidade ou persistir por mais de três dias.
- Uma dor que se agrava em vez de melhorar com o passar dos dias ou presença de febre também são sinais de possíveis
complicações.

10 Observações:
- Comparecer 01 hora antes do horário marcado.
- Só será remarcado o exame, se apresentar atestado médico.
- No dia da realização do exame retirar a senha – exame de imagem
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