
 

BIOPSIA DE PRÓSTATA 
 
O objetivo de uma biópsia é colher material de uma lesão ou de um órgão do 
corpo para ser avaliado por um médico especialista. Dessa forma, é possível 
obter informações precisas sobre a natureza das lesões ou o grau de 
comprometimento de um tecido por doenças. Este procedimento é realizado 
sob efeito de anestesia local para reduzir o desconforto durante o 
procedimento.  
 
Siga as orientações e tire suas dúvidas com antecedência. Caso não siga as 
orientações, seu exame não poderá ser efetuado. 
 

• Trazer exames de imagem anteriores referente a próstata.  

• Trazer solicitação médica  

• Documentos pessoais  

• Vir acompanhado  

• Chegar 20 minutos antes do horário agendado  

• Trazer último exame realizado de PSA 

• Trazer exames de coagulação de no máximo 7 dias de antecedência da 
data do exame (TS, TC, TAP TTPA e Plaquetas)  

• Não fazer uso de ASS/ ASPIRINA e anticoagulantes nos 10 dias que 
antecedem a biópsia 

• Não será realizada Biópsia sem exames prévios  

• Não suspender medicamentos anti-hipertensivos, diabetes 

• Será necessário: 10 comprimidos de Ciprofloxacin 500mg 01 
comprimido de Tylenol 500mg  

 
 

ANTIBIOTICOTERAPIA + ANALGESIA O exame exige o uso de antibiótico 
profilático (receita médica):  
 

01 comprimido de Ciprofloxacino 500mg de 12/12h durante cinco dias, 
iniciando dois dias antes do exame agendado.  
 

Não suspender medicamentos de rotina como anti-hipertensivos e 
diabetes. 

 
 
ORIENTAÇÕES PÓS PROCEDIMENTO:  
 

-Na primeira hora, ingerir bastante água. O paciente ficará em observação na 
clínica, não sendo recomendado ir embora dirigindo.  
-O material retirado deve ser levado para o laboratório, pelo paciente, no prazo 
preferencial de 24 horas. Caso o paciente leve o material para casa manter na 
geladeira.  
-Pode surgir um pequeno sangramento na urina, fezes ou ejaculação nos dias 

posteriores à biópsia. Caso persista o sangramento ou surja febre acima de 

38°, deverá consultar o médico assistente / hospital. 



RISCO DE INFECÇÃO:  

O procedimento é realizado através do reto, tendo possibilidade de 

contaminação da próstata. Para diminuir o risco é obrigatório o uso do 

antibiótico de forma correta conforme a orientação. 

 

 


