
PREPARO DE BIÓPSIA DE 
PRÓSTATA GUIADA POR 
ULTRASSOM

 Se o paciente tomar medicação 
anticoagulante e/ou antiagregante 
plaquetário, é necessário que ele 
encaminhe ao seu médico 
responsável pela prescrição do 
medicamento a “carta médica 
prescritor anticoagulante” para 
autorização ou não da suspensão e 
nos devolver assinada o mais 
brevemente possível.

 Encaminhar para a clínica antes da 
data do procedimento exame de TAP 
(tempo de Protombina) e exame de 
Plaquetas, para que o médico 
executante da Ecomax possa avaliar. 
Estes exames não podem ter data 
superior a 15 dias e devem estar na 
clínica 3 dias antes do exame.

 No dia anterior ao exame, o 
paciente deve adotar uma dieta leve.

 Comprar 1 bisnaga de Minilax e 
aplicar 6 horas antes do exame em 
casa. Permanecer em jejum após a 
aplicação. Não é necessário 
suspender ingestão de água e de 
remédios de uso contínuo.

 Chegar na Ecomax uma hora antes 
para fazer a ficha de entrada, a troca 
de roupa, a anamnese (questionário) 
e, após isso, a equipe de 
enfermagem administrará 1g de 
Rocefin (antibiótico), diluído em 20ml 
de SF 0,9%, endovenoso, com 1 hora 
de antecedência ao procedimento.

 Trazer exames anteriores do local 
a ser biopsiado (que não tenham 
sido realizados na Ecomax).

 Trazer exame de laboratório (PSA).

 Trazer acompanhante.

 Apresentar o pedido médico 
original, carteirinha do convênio 
(quando for realizar por convênio), 
documentos e Termo de 
consentimento assinado.

 O paciente não pode dirigir após o 
exame e não pode vir de moto.

 Após exame, o paciente ficará em 
repouso na Ecomax por até 3 horas 
em observação.

 O paciente receberá atestado de 1 
dia (rotina). Se identificado potencial 
laboral de risco ou complicação, o 
prazo poderá ser estendido.

 O paciente deve fazer contato 
com o consultório médico após 
aproximadamente 10 dias, para 
verificar se o laboratório 
encaminhou o resultado ao 
consultório e para receber as 
devidas orientações ou alinhar o 
prazo para laudo e retirada 
diretamente com o laboratório.

QUANDO REALIZADO POR 
CONVÊNIO: 

O paciente deve verificar sobre sua 
cobertura com laboratórios, pois a 
Ecomax tem parceria somente com 
Cipac, BML e Pathology. Se o convênio 
não possuir credenciamento para 

estes laboratórios, será necessário 
efetuar o pagamento de forma 
particular.

QUANDO REALIZADO
PARTICULAR:

Além do valor da coleta realizada na 
Ecomax, há o valor da análise do 
laboratório.

Para valores da análise do material 
coletado na biópsia, o paciente deve 
entrar em contato com um dos 
laboratórios credenciados para 
verificar os custos que serão pagos 
referentes a esta análise.

A Ecomax envia o material coletado 
na biópsia para o laboratório, que, 
por sua vez, faz contato com o 
paciente para combinar o 
pagamento diretamente com eles, 
ou seja, na Ecomax o paciente 
pagará apenas o valor da coleta 
(biópsia). O valor da análise é pago 
diretamente com o laboratório.
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A ECOMAX TEM PARCERIA COM
3 LABORATÓRIOS:

Cipac 
Telefone: (47) 3036-5727 

BML 
Telefone: (47) 3326-2230 

Phatology 
Telefone: (47) 3222-1422
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