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PARECER Nº 2742/2019 CRM-PR 

ASSUNTO: EXAME DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA  

PARECERISTA: CONS.º THADEU BRENNY FILHO 

 

EMENTA: Biópsia Prostática - Dor e 

desconforto - Anestesia local ou sedação. 

 

 

CONSULTA 

 
Em correspondência encaminhada a este Conselho Regional de 

Medicina, o Sr. XX formula consulta com o seguinte teor: 

“Gostaria de saber se o exame de biópsia da próstata pode ser feito sem 

nenhum tipo de sedação ou anestesia.” 

 

FUNDAMENTAÇÃO E PARECER 

 

A biópsia de próstata é um exame especializado, com a correspondente 

imagem em tempo real através de ultrassom transretal.                                

                                                                                      

                                                    , maior o desconforto relatado 

pelo paciente. Esse exame pode ser realizado por médico urologista ou ecografista 

intervencionista. 

É um exame desconfortável pela própria alteração emocional da 

necessidade do exame: diagnosticar um provável câncer de próstata, e essa é a maior 

de suas indicações. 

Desconfortável, pois necessita de acesso retal para a sua realização; um 

probe ecográfico revestido com protetor de látex e lubrificação com produtos próprios. 

Por ser pela abertura de esfíncter retal, com seu manuseio ou manipulação do probe e 

agulha de punção, por si só já é fator de estresse e desconforto. 

Não é método isento de intercorrências: as complicações pós-biópsia 

foram categorizadas em maiores e menores de acordo com a necessidade de 
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avaliação médica adicional. Cinquenta e nove pacientes (61,8%) apresentaram 

complicações, e desses, grande parte (86,4%) apresentou sintomas leves e 

autolimitados, considerados menores. Oito pacientes (8,2%) apresentaram 

complicações maiores, sendo que apenas um deles necessitou de tratamento sob 

regime de internação hospitalar. A retenção urinária foi a complicação maior e mais 

incidente no nosso estudo1, incluindo h                                              

              s                                ,                      a, evento 

infeccioso e sangramento retal importante, podem ocorrer, necessitando de tratamento 

adequado e/ou internamento. Algumas condições                 -              

                                                                                    

                                                   .  

Em outro estudo interessante, foram estuda                           

                  –             –                                        ; 3 – Propofol 

+ Fentanil. Os pacientes foram monito                                         

                           , oximetri                                           

                       -                                                        

              -                                                                        

                                   -                                           

                     -          .                                                 

                                 , q                                              

                                                                                   

                                                                                 

                                                               -                  

                                                                                 

                                                                                       

   -           2. 

                                                 

1
                                                                                                                                   a; 

Radiol Bras. 2013 Mar/Abr;46(2):71–74.   

2
 Revista Brasileira de Anestesiologia Vol. 60, No 5, Setembro-Outubro, 2010, B. R. A. G.  et als 
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A preparação dos pacientes que realizarão uma biópsia de próstata 

consta de três etapas fundamentais: preparação do reto; profilaxia antibiótica e 

analgesia. Os pioneiros na utilização de anestesia local para o bloqueio dos plexos 

nervosos periprostáticos foram Nash, Bruce, Indudhara e Shinohara em 1996. A 

maioria desses procedimentos consiste na infiltração prostática e periprostática em 

distintas zonas com lidocaína 1%, e não é método isento de complicações e 

desconforto3. A sedação com propofol requer a assistência de um médico 

anestesiologista durante o procedimento e é revestida de resultados de satisfação e 

tranquilidade para o paciente e para a equipe médica4.  

Assim, para efetuar a biópsia de próstata, é necessário controlar a dor e 

uma cobertura antibiótica de amplo espectro 5. 

Dos guidelines da Sociedade Brasileira de Urologia, pág. 55, da Tabela 2 

- Diretrizes para o Diagnóstico e Estadiamento do Câncer de Próstata, do diagnóstico, 

com nível de recomendação razoável (GE-“ ” , que Ultrassom transretal (USTR) com 

bi                                                                                

                                                                           

                                        . E pág.  6                     “ ”    

                                                                                  

                                                                        6 

(grifei).  

 

(A -                                                                          

                                                               . 

B-                                                                      

randomizados.) 

 

                                                 
3
 Nash PA, Bruce JE, Indudhara R, Shinohara K. Transrectal ultrasound guided prostatic nerve blockade eases systematic needle 

biopsy of the prostate. J Urol. 1996;155(2):607-609 

 
4
 Peters JL, Thompson AC, Mcnicholas TA et al. Increased patient satisfaction form transrectal ultrasound-guided biopsy under 

sedation BJU Int. 2001;87(9):827-830.   

 
5
 Actas Urol Esp vol.31 no.10  nov./dic. 2007, Ramírez Backhaus M et als; Servicio de Urología. Hospital Universitario La Fe. 

Valencia. 
 
6
 http://portaldaurologia.org.br/medicos/wp-content/uploads/2017/06/50.pdf 
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CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto e vergando-se ampla literatura a respeito, a biópsia 
prostática é método consagrado para o diagnóstico confirmatório de doença maligna 
prostática, seu objetivo maior; trata-se de exame coberto de uma forte carga emocional 
pelo paciente e por seus familiares; realizada por orifício corporal natural e que gera 
apreensão e desconforto no manuseio do probe ecográfico e as punções, como fossem 
agulhadas, dor - de intensidade variável e conforme a sensibilidade de cada 
examinando - e sangramento autolimitados. Os serviços que realizam esse exame 
podem fazer por sedação com auxílio de um anestesista, pois trazem grande conforto 
ao homem, mas a anestesia local faz parte do arsenal oferecido para esse exame e 
constando em guideline da especialidade.   

 

É o parecer, s.m.j. 

Curitiba, 25 de março de 2019.  

 

 

Cons.º Thadeu Brenny Filho 

Parecerista 

 

Aprovado e Homologado na Sessão Plenária nº 4908, de 25/03/2019. 


