
A biópsia de próstata é um procedimento simples e seguro. Realizado com o equipamento 
de ultrassonografia, a biópsia de próstata pode ser realizada com anestésico tópico 
(bloqueio periprostático).
A biópsia inicia-se com a anestesia tópica para a introdução do aparelho de ultrassom via 
endorretal, o qual permitirá a localização da glândula prostática. A retirada de fragmentos 
para análise é feita através de uma agulha específica, que permite a remoção e posterior 
envio para análise histológica

PreParo:

Caso utilize:

• Antiagregantes plaquetários como AAS, Agrast, Aspirina, Bufferin, Cloridrogrel, 
Iscover,Melhoral, Persantin , Plavix, Reapro, Ticlopinha e Ticlid - suspender 7 dias 
antes do exame.

• Anticoagulantes como Marevan e Coumadin - suspender 7 dias antes do exame.
Anticoagulantes injetáveis como Herapina, Clexane e Fraxiparina - suspender 1 dia 

antes do exame.
• Medicamentos para úlcera e gastrite como Hidróxido de alumínio ou similares – 

suspender 2 dias antes do exame.
 

anti-hipertensivos devem ser mantidos conforme prescrição do paciente.

Diabéticos: a medicação deve ser feita somente após a alimentação

Insulina: suspender na noite anterior do exame.

PreParo De BIÓPSIa De PrÓSTaTa



MeDICaÇÕeS Para o eXaMe:

• Ciprofloxacino 500 mg – tomar 1 comprimido de 12 horas em 12 horas, iniciando 1 dia antes 
do exame.

• No dia do exame, ingerir 1 comprimido 1 hora antes do exame (tomar a medicação com 
quantidade de água).

• Orientamos que seja adquirida uma caixa contendo 14 comprimidos, para que seja utilizada 
após o exame.

• Minilax (supositório) - introduzir 3 goras antes do exame.
• Jejum de 8 horas.

orIeNTaÇÕeS aPÓS o eXaMe:

• Manter o Ciprofloxacino 500mg de 12 em 12 horas, durante 7 dias.
• Caso sinta dores na região anal, poderá utilizar analgésico de costume, como Dipirona ou 

Paracetamol.
• Recomenda-se a ingestão de 2 litros de água por dia para aumentar a frequência urinária.
• Após a realização do exame poderá ocorrer a presença de sangue na urina e nas fezes, o qual 

pode perdurar até duas semanas após o procedimento. No esperma, a presença de sangue 
poderá ocorrer em até 2 meses. Não é necessária preocupação, pois isso é normal.

• EM CASO DE FEBRE ACIMA DE 38˚C NOS DOIS PRIMEIROS DIAS APÓS O EXAME, 
eNTrar eM CoNTaTo IMeDIaTaMeNTe CoM SeU MÉDICo oU CoM aLGUMa UNIDaDe 
De eMerGÊNCIa.

• Realizar repouso relativo por 4 dias após o exame.
• Atividade física: evitar a prática de exercícios exaustivos por 4 dias, como correr, jogar tênis, 

musculação e andar a cavalo. É permitida a prática de exercícios leves, como caminhadas em 
lugares planos.

• Social: NÃO ter relações sexuais por 4 dias após o exame. Evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas durante o uso do antibiótico (Ciprofloxacino).

aTeNÇão:
• Chegar com 30 minutos de antecedência.
• Estar com acompanhante maior de 18 anos.
• Não dirigir após o exame.

eXaMe aGeNDaDo CoM: 
Dr. Luiz Henrique Schiavon, para: ______/______/______ ás ______:______ horas.

agendamento realizado por: __________________________________________


