
 

DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA 

PREPARO DE EXAME 

 

BIÓPSIA DA PRÓSTATA 

 

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: 

� A biópsia da próstata guiada por ultrassom é procedimento realizado via retal com o uso de sedação 

e tem por objetivo obter fragmentos de tecido prostático. A sedação é realizada por um médico 

anestesista. 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. 

CRITÉRIOS DE REALIZAÇÃO: 

� O paciente deverá comparecer ao AME-Jales em jejum absoluto de 8 horas, na véspera do exame 

poderá realizar a ingestão de líquidos e sólidos até às 24:00 horas (meia noite); 

� Exame será realizado somente com pedido médico original; 

� O paciente deve trazer todos os documentos pessoais; 

� O paciente deve trazer Exames Anteriores - (Sangue - RX – Tomografia – Ressonância Magnética– 

Ultrassonografia); 

� Os pacientes deverão sempre estar acompanhados por alguém MAIOR DE IDADE que 

possa conduzi-los; 

� O paciente deve ler e assinar este termo de consentimento e entregá-lo no dia do exame;  

� A não realização do preparo adequado com o antibiótico Ciprofloxacina IMPEDIRÁ a realização do 

exame. 

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 

(CIPROFLOXACINO). Entretanto, mesmo com o uso preventivo do antibiótico, existe a chance, mesmo 

que pequena, de ocorrer à infecção local. 

� 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. 

PREPARO: 

MEDICAMENTOS 
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� CIPROFLOXACINA - 500mg (2 caixas com 6 comprimidos cada); 

Tomar da seguinte forma: 

NA VÉSPERA DO EXAME às 22:00 horas tomar dois comprimidos de CIPROFLOXAXINA; 

NO DIA DO EXAME e nos 3 (TRÊS) DIAS SEGUINTES tomar 1 (um) comprimido de 

CIPROFLOXACINA de 12 em 12 horas. 

 

� 1 FLEET-ENEMA     Fosfato Sódico Dibásico 0,06g/ml 

                       Fosfato Sódico Monobásico 0,06g/ml 

 

Usar da seguinte forma: 

NO DIA DO EXAME (2 horas antes do exame) realizar 1 (um) FLEET-ENEMA para limpeza do intestino. 

SUSPENSÃO DE MEDICAMENTOS  

O paciente deverá consultar o médico responsável pelo seu tratamento e solicitar a autorização por 

escrito da suspensão dos medicamentos referenciados abaixo. 

Pacientes que utilizam medicações como: 

Antiagregantes Plaquetários: PLAVIX, REAPRO, TICLID, AGRASTAT, ISCOVER ou AASS. 

(Suspender o medicamento 7 dias antes do procedimento). 

Anticoagulantes: MAREVAN, MARCOMAR ou COUMADIN. (Suspender o medicamento 3 dias antes 

do procedimento). 

Anticoagulantes Injetáveis: HEPARINA, CLEXANE ou FRAXIPARINA. (Suspender 3 dias antes do 

procedimento). 

OBSERVAÇÃO: Os medicamentos para Hipertensão Arterial Sistêmica (Pressão Alta) deverão ser 

tomados normalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

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 (17) 3622-5470 


