PREPARO DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA
Seu exame está agendado para dia _____/_____/_____ às _____:_____














O agendamento do exame deverá ser obrigatoriamente presencial na unidade ANEXO da SCI.
Estar acompanhado no dia do exame.
Não fazer uso do ANTICOAGULANTE por 7 dias antes do exame e 7 dias após o exame. Confirme com
o seu médico se você poderá permanecer por este período sem a medicação.
Parar a medicação: _____/_____/_____ Reiniciar a medicação: _____/_____/_____
Fazer o exame de urina – SUMÁRIO DE URINA e URUCULTURA em até 8 dias antes do exame, nos
envie o resultado logo que pronto para avaliação médica.
Fazer dia _____/_____/_____ Enviar resultado para clínica dia _____/_____/_____
Aplicar o antibiótico – 01 ampola CEFTRIAXONA 1g - via intramuscular um dia antes do exame, no dia
do exame e um dia após o exame.
1º dose em ____/____/____
2º dose em ____/____/____
3º dose em ____/____/____
Jejum de 08 horas, inclusive água. Início: ____:____h
Aplicar um Phosphoenema® por via retal 2h antes do exame, às ____:____h
Trazer exames anteriores de Ultrassonografia, Resultado laboratorial de PSA e Ressonância Magnética
da Próstata (preferência o CD com as imagens).

CUIDADOS APÓS EXAME








Repouso de 24 horas. Não dirigir, não andar de bicicleta ou moto. Não fazer esforço físico.
Caso tenha dor tomar TYLENOL® 750mg (Paracetamol) a cada 6h. Não tomar derivados de Aspirina®
(Ácido Acetil Salicílico).
Não esqueça a última dose do antibiótico CEFTRIAXONA 1g um dia após o exame.
Eventualmente nos primeiro 7 dias, após o procedimento, o paciente pode apresentar febre baixa e
pequeno sangramento habitual pelo ânus ou pênis. Se mantiver relações sexuais use preservativo.
Em caso de febre alta, tremores, calafrios ou sangramento intenso procure imediatamente a
emergência do Hospital São Carlos.
Em caso de dúvidas ligue para o Dr. ___________________________ Telefone: _______________
Informações e envio do resultado via SMS ou WhatsApp® – Telefone: ________________________
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