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RESUMO 

Título: Biópsia de próstata guiada por ultrassonografia transretal (USTR): qual 

método de analgesia é mais eficaz no controle da dor? 

 

Objetivo: Realizar análise comparativa avaliando o controle da dor e o grau 

de aceitação do procedimento entre um grupo de pacientes submetido à analgesia com 

bloqueio local e outro com sedação. 

Materiais e método: durante um período de cinco meses, 24 pacientes 

incluídos nesse estudo foram divididos aleatoriamente em dois grupos: Grupo I – 

pacientes submetidos à analgesia local; Grupo II – pacientes submetidos à sedação. 

Após o procedimento, por meio da aplicação da Escala Visual Analógica (EVA), foi 

feita a avaliação da dor em diversas etapas do procedimento: durante a introdução do 

aparelho, no momento da punção e 10 minutos após o procedimento. Foi também 

aplicada a escala Likert para avaliação da aceitação do procedimento e do método de 

analgesia utilizado. 

Resultados parciais: 

A amostra selecionada nesta pesquisa foi composta por 24 pacientes, sendo 13 

alocados no grupo I (bloqueio periprostático) e 11 no grupo II (sedoanalgesia). Não 

houve diferença estatisticamente significativa entre as idades médias e volume da 

próstata. Valores de PSA total e o tempo de sala foram estatisticamente inferiores no 

grupo submetido ao bloqueio local. Apesar de, no grupo II, os escores de dor serem 

estatisticamente inferiores, principalmente durante a introdução do aparelho e durante 

a biópsia, o nível de satisfação e aceitação do procedimento foram similares, sem 

diferenças significativas entre os grupos. 

Conclusão: 
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Nesse estudo, foi evidenciado que a sedoanalgesia apresentou melhores níveis 

de analgesia e satisfação. No entanto, considerando-se que o estudo foi realizado em 

um hospital público com recursos limitados, fica-se o questionamento da viabilidade, 

aplicabilidade e do custo benefício desse método de analgesia. Apesar de o bloqueio 

peripróstatico apresentar escores de dor mais elevados, o grau de aceitação e 

satisfação em relação ao procedimento foram bastante similares ao da sedoanalgesia. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

No Brasil, o câncer de próstata é o mais incidente entre os homens, excluindo 

os tumores de pele não melanoma. Em 2016, calculou-se 61.200 casos novos de 

câncer de próstata, correspondendo a um risco estimado em 61,82 casos novos a cada 

100 mil homens. Apesar dessa elevada incidência, trata-se de uma neoplasia com bom 

prognóstico se diagnosticada e tratada oportunamente, com taxas de sobrevida em 

cinco anos superiores a 95% no período de 2005 a 2009 (1). 

O rastreamento do câncer de próstata permanece ainda um dos temas mais 

controversos da literatura urológica, sendo o diagnóstico suspeitado baseado em 

valores elevados do antígeno prostático específico (PSA) ou no toque retal alterado 

(2). 

Nesse contexto, a biópsia de próstata guiada por ultrassonografia transretal 

(USTR) se mostrou uma peça fundamental na investigação diagnóstica e no 

seguimento de pacientes com suspeita clínica e laboratorial, segundo estudos de 

Hodge et al. (3), um dos primeiros a descrever o procedimento em 1989. Apesar de 

tratar-se de um procedimento de baixa complexidade e tolerado pela maioria dos 
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pacientes, tem sido descrito taxas de desconforto ao redor de 68%, de acordo com 

Collins et al. (4). Um outro estudo mostrou que 19% dos pacientes não concordariam 

em repetir o procedimento sem qualquer forma de anestesia (5). 

A anestesia durante a biópsia de próstata tem sido, então, considerada 

mandatória e o seu não uso pode ser considerado uma prática inadequada (6). Vários 

métodos foram propostos e investigados – como agentes lubrificantes intraretais, 

bloqueios periprostáticos, anestesia intraprostática, bloqueio do plexo pélvico ou 

sedoanalgesia – mas ainda não se chegou a uma conclusão definitiva de qual seria o 

melhor, sendo o método de analgesia escolhido pelo próprio médico que irá realizar o 

procedimento, baseado em sua experiência pessoal e nas características do paciente 

(7). 

Nesse sentido, observa-se a necessidade de mais estudos comparativos para 

avaliar as diferentes modalidades de analgesia e que permitam propiciar maior 

conforto e menos ansiedade para o pacientes antes, durante e após o procedimento. 

 

2 - OBJETIVO 

Realizar análise comparativa avaliando o controle da dor e o grau de aceitação 

do procedimento entre um grupo de pacientes submetido à analgesia com bloqueio 

local e outro com sedação, por meio de escalas de dor e de questionário padronizado 

para avaliação de aceitação do procedimento. 

 

3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

Pacientes encaminhados da Secretaria da Saúde para o Departamento de 

Diagnóstico por Imagem da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de 



4 
 

Medicina, no setor de Radiologia Intervencionista com suspeita de câncer de próstata, 

foram incluídos no estudo após a obtenção da aprovação do Comitê de Ética local. 

Pacientes incluídos no estudo apresentavam os seguintes critérios: 

- Toque retal alterado; 

-Valores de Antígeno Prostático (PSA) elevados (superiores a 2,5 ng/mL). 

Os seguintes critérios de exclusão foram aplicados: 

- Pacientes com história de biópsias prévias; 

- Doenças anorretais (hemorróidas, fissuras, fístulas e abscessos anais); 

- Condições neurológicas que afetam a sensibilidade: 

- Prostatite crônica; 

- Alergia a lidocaína. 

Ao longo de um período de cinco meses, 24 pacientes encaminhados para a 

realização de biópsia de próstata da Secretaria de Saúde foram incluídos no estudo e 

divididos em dois grupos: 

- no Grupo I, os pacientes foram submetidos a analgesia com bloqueio local 

com 10 mL de Lidocaina 1%, injetados no plano sagital no plexo neurovascular entre 

a base da próstata e as vesículas seminais; 

- no Grupo II foi realizada apenas sedação com Propofol e Fentanil. Todos 

pacientes foram monitorizados por um anestesiologista antes, durante e após o 

procedimento para possíveis complicações relacionadas ao exame. 
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Para realizar tal divisão e devido a necessidade da disponibilidade de um 

anestesiologista, pacientes que tinham o exame marcado em um determinado dia da 

semana foram alocados para o Grupo II. Nos demais dias úteis da semana, os 

pacientes que realizaram a biópsia de próstata foram alocados para o Grupo I. 

Os procedimentos foram realizados utilizando-se aparelho Utltrassonográfico 

GE, modelo P6, com guia de biópsia de próstata, pistola automática Alpha Core 

(modelo Alpha 07) e agulha para biópsia de tecido mole de 18G. 

Após explicar em detalhes os tipos de anestesias, o procedimento da biópsia e 

a qual deles o paciente seria submetido, foi obtido o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Todos os pacientes receberam antibiótico profilaxia com 500 mg de 

ciprofloxacino um dia antes e uma hora antes do exame. Não foi realizado preparo 

intestinal. No grupo I, com o paciente em decúbito lateral esquerdo foi realizada 

analgesia com Lidocaina gel intrarretal 10 mL e introduzido o transdutor 

endocavitário devidamente protegido, sendo então feito o bloqueio local com 10 mL 

de Lidocaína 1% injetada no plano sagital no plexo neurovascular entre a base da 

próstata e as vesículas seminais. No grupo II, primeiro foi realizada a sedoanalgesia 

com Propofol e Fentanil, além de Lidocaína gel intrarretal 10 mL para então 

introduzir o transdutor endocavitário, não sendo realizado o bloqueio local.  

A partir de então, em ambos os grupos, foi feita a avaliação morfológica da 

próstata e realizadas as suas medidas para, posteriormente, serem retirados 12 

fragmentos utilizando a agulha de core-biopsy. Os fragmentos foram randômicos do 

ápice, da base e do nível médio da próstata, bilateralmente. O material foi então 

armazenado em formol 10% tamponado e enviado para análise anatomopatológica. 

O questionário foi aplicado cerca de 10 minutos após o termino do 
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procedimento e buscava avaliar a dor referida pelo paciente e o grau de aceitação do 

exame. Para tal finalidade, uma Escala Visual Analógica (EVA) com graduação de 0 a 

5 pontos foi utilizada para avaliação da dor do paciente nas diversas etapas do 

procedimento, incluindo a introdução do aparelho, no momento da punção e 

imediatamente após o procedimento. Na escala, em um lado da linha o procedimento 

“sem dor” (0 pontos) foi correlacionado com a cor azul e o lado oposto, a dor “muito 

forte” (5 pontos), foi representado pela cor vermelha.  

Foi também aplicada afirmativas relacionadas a aceitação do procedimento e 

avaliadas pela escala Likert. 

O grau de escolaridade, comorbidades, valores de PSA, dimensões da próstata 

e duração do procedimento de cada paciente (que incluiu desde o momento da entrada 

do paciente na sala até sua saída) também foram avaliados. 

Após o término do procedimento e aplicação do questionário, todos os 

pacientes foram acompanhados por certo tempo para avaliação de quaisquer 

complicações e depois liberados. 

 

4 – ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A avaliação estatística dos dados coletados nesta pesquisa foi inicialmente 

feita de forma descritiva. Para as variáveis de natureza quantitativa (numérica) foram 

calculadas algumas medidas-resumo, como média e desvio-padrão e as variáveis de 

natureza qualitativa (categorizada) foram analisadas através do cálculo de frequência 

absoluta (número) e relativa (porcentagem). 
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A hipótese de normalidade dos dados em relação à idade dos pacientes foi 

confirmada por meio da estatística de Shapiro-Wilk (grupo Local: W = 0.9088, p = 

0.177 e grupo Sedação: W = 0.9740, p = 0.920). Assim, o teste t de Student para 

amostras independentes foi utilizado para investigar se a média de idade difere entre 

os grupos. Em relação ao PSA total, volume da próstata e tempo de sala, a hipótese de 

normalidade dos dados foi refutada pela da estatística de Shapiro-Wilk, assim, foi 

utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxson-Mann-Whitney para verificar as 

diferença entre as médias. 

Para a análise dos resultados quanto a satisfação dos pacientes quanto ao 

método de anestesia utilizado, foi realizada abordagem quantitativa, estabelecendo o 

ranking médio (RM) para os itens 4, 5 e 6. Foram atribuídos valores de 1 a 5 para cada 

resposta, a partir da qual foi calculada a média ponderada para cada item, por meio da 

frequência das respostas. O grau de concordância foi considerado maior quando o RM 

ficou mais próximo de 5. 

As abordagens de comparação entre os grupos foram realizadas através do 

teste de Wilcoxson-Mann-Whitney. A consistência interna, indicativa de 

confiabilidade, foi verificada pelo coeficiente alpha de Cronbach e valores maiores 

que 0,6 foram considerados confiáveis para boa qualidade de interpretação dos itens. 

Foi verificado a relação entre a escala de dor e o resultado anatomopatológico 

por meio do o teste não paramétrico de Wilcoxson-Mann-Whitney.   

Foi verificado a correlação entre a escala de dor e a satisfação dos pacientes 

quanto ao método de anestesia com o PSA total e o volume total da próstata por meio 

da correlação linear de Pearson. 
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As análises foram realizadas com o programa R versão 3.4.3 para Windows. 

Em todas as conclusões obtidas através das análises inferenciais foi utilizado o nível 

de significância de 5% (p ≤ 0,05). 

 

5 – RESULTADOS PARCIAIS  

A amostra selecionada nesta pesquisa foi composta por 24 pacientes, 

distribuídos como demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Características demográficas da amostra estudada 

Parâmetros avaliados Grupos 

 
Local (n=13) Sedação (n=11) 

Idade, média (DP) 60.38 (7.23) 63.73 (9.24) 

Escolaridade (%) 

   Fundamental incompleto 7 (53.8) 8 (72.7) 

 Fundamental completo 1 (7.7) 1 (9.1) 

 Médio completo 3 (23.1) 2 (18.2) 

 Superior completo 2 (15.4) 0 (0.0) 

PSAtotal, média (DP) 7.32 (6.72) 11.30 (5.27) 

PSAlivre, média (DP) 1.45 (1.46) 2.05 (1.33) 

Volume da próstata, média (DP) 52.18 (27.24) 48.02 (44.76) 

Dor, média (DP) 3.31 (2.95) 0.91 (1.58) 

Tempo de sala, média (DP) 20.00 (5.40) 32.73 (9.58) 

Anatomopatológico (%)     

 Sem câncer 9 (69.2) 6 (54.5) 

 Com câncer 4 (30.8) 5 (45.5) 

 

Em relação às médias de idade dos grupos estudados (Local = 60.38 ± 7.23 vs 

Sedação = 63.73 ± 9.24), não foram observadas diferenças significativas [t(18.8) = -

0.9737; p = 0.3425] (figuras 1 e 2). 
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As figuras 3, 4 e 5 demonstram a diferença de médias entre os grupos Local e 

Sedação para os valores de PSA total, volume da próstata e tempo de procedimento 

em sala, respectivamente. Não foram observadas diferenças significativas entre os 

Figura 1.  

Figura 2. 
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volumes da próstata (W = 87.5; p = 0.3537). O valor de PSA total do grupo Local foi 

estatisticamente inferior ao do grupo Sedação (W = 12; p = 0.0098), assim como o 

tempo de sala (W = 13, p = 0.0006). 

 

 

Figura 3 

Figura 4 
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A Tabela 2 mostra a comparação entre as médias dos scores de dor entre os 

grupos avaliados. Em relação ao total do score, as médias foram estatisticamente 

maiores no grupo Local (W = 115; p = 0.0098; figura 6). 

Tabela 2 – Comparação entre os grupos em relação aos escores de dor avaliados 

Escore de dor Grupos p* 

 

Local (n=13) Sedação (n=11)  

Dor na introdução do aparelho 1.00 (1.15) 0.00 (0.00) W= 110; 0.0054 

Dor durante a punção (quando ouviu 

o “tiro”) 

1.69 (1.25) 0.00 (0.00) W= 126.5; 0.0003 

Dor agora (momento da entrevista) 0.62 (1.12) 0.91 (1.58) W = 68; 0.8146 

Valores em média e desvio-padrão; * teste de Wilcoxson-Mann-Whitney 

Figura 5 
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Figura 6. 

Em relação ao grau de satisfação dos pacientes quanto ao procedimento de 

anestesia, foi realizada a verificação da consistência interna, cujo alpha de Cronbach 

foi maior que 0,6, demonstrando que os dados são confiáveis e os itens avaliados tem 

boa qualidade para interpretação. Os valores do RM em relação a realização de nova 

biópsia com o mesmo método de anestesia e recomendação do método para outra 

pessoa mostram RM> 4 para ambos os grupos avaliados. Não houve diferenças 

significativas entres os grupos (Figura 7). 
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Figura 7. 

Na comparação entre as médias dos scores de dor de acordo com o diagnóstico 

anatomopatológico, não foram observadas diferenças significativas (Tabela 3).  

Tabela 3 – Comparação entre as médias dos escores de dor avaliados em relação ao 

diagnóstico anatomopatológico 

Escore de dor Anatomopatológico p* 

 

Sem câncer (n=15) Com câncer (n=9)  

Dor na introdução do aparelho 0.67 (1.11) 0.33 (0.71) W = 58.5; 0.5032 

Dor durante a punção (quando ouviu 

o “disparo”) 1.20 (1.37) 0.44 (0.88) 

 

W = 45.5; 0.1406 

Dor agora  

(momento da entrevista) 0.67 (1.18) 0.89 (1.62) 

 

W = 73; 0.7044 

Escore total 1.67 (2.06) 2.53 (3.00) W = 54.5; 0.4266 

Valores em média e desvio-padrão; * teste de Wilcoxson-Mann-Whitney 



14 
 

 

Não houve correlação entre a escala de dor e o grau de satisfação dos pacientes 

com o procedimento de anestesia com o PSA total e o volume total da próstata. 

  

6 – DISCUSSÃO  

A biópsia de próstata guiada por ultrassonografia é o método padrão ouro no 

diagnóstico em pacientes com suspeita de câncer e, apesar de ser um método 

amplamente difundido, não existe padronização no que diz respeito à preparação e as 

técnicas de analgesias empregadas. 

Nesse estudo, avaliamos a eficácia de métodos de analgesia comumente 

usados durante a biópsia de próstata no controle da dor, dentre eles o bloqueio 

periprostático e a sedoanalgesia. Uma Escala Visual Analógica foi usada para avaliar 

o grau de dor experimentada pelos pacientes. 

A dor ocorre em diversas etapas do procedimento especialmente durante a 

introdução do transdutor que acaba por distender a mucosa do canal anal, durante sua 

movimentação e durante a biópsia quando a agulha perfura a mucosa retal. Em um 

paciente sedado, muitas dessas etapas acabam ocorrendo de forma despercebida, no 

entanto se o grau de analgesia não for suficientemente alcançado, o paciente poderá 

sentir dor mesmo estando inconsciente.  

Na investigação, quantificamos de forma objetiva o grau da dor e observamos 

que durante a introdução do aparelho e durante a biópsia, quando a agulha transfixava 

a mucosa retal, a dor foi estatisticamente menor no grupo submetido a sedoanalgesia. 

Na introdução do aparelho, todos pacientes do grupo II avaliaram como “sem dor” 

essa etapa do procedimento, enquanto que no grupo I, dois pacientes relataram até 

“dor moderada”, com valores de escore médios de 0.00 (dp 0.00) no grupo II versus 
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1.00 (dp 1.15) no grupo I (p<0,05). O mesmo foi observado durante a biópsia, em que 

pelo menos um paciente no grupo I se queixou de “dor forte”, obtendo-se um escore 

médio de 1.69 (dp 1.25) no grupo I versus 0.00 (dp 0.00) no grupo II (p<0,05). 

Conforme descrito em estudo de Doganca et al (8), que buscou comparar o bloqueio 

local com bloqueio local associado a sedação, os efeitos sedativo, amnésico, 

ansiolítico e relaxador muscular do Midazolam contribuíram para redução do escore 

da dor e aumento da satisfação no grupo submetido a sedoanalgesia. 

  Na avaliação da dor 10 minutos após o procedimento, não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos, sendo que um paciente do grupo II 

queixou-se de “dor muito forte” nessa etapa do procedimento. O fentanil apesar de ser 

um potente opioide, possui uma meia-vida muito curta, sendo difícil se obter o grau 

de analgesia adequado no período após o procedimento. Assim, segundo relatado por 

Doganca et al (8), a combinação de sedação com bloqueio periprostático parece ser 

um método mais eficaz do que cada método sendo utilizado isoladamente. 

Com relação ao grau de aceitação do método de analgesia, em ambos os 

grupos 100% dos entrevistados concordaram parcial ou totalmente em realizar 

novamente o procedimento caso necessário ou recomendariam o método para outras 

pessoas. O que diferiu nesse requisito foi que todos os pacientes do grupo II 

“concordaram totalmente” com as afirmativas enquanto que no grupo I alguns 

“concordaram parcialmente”. 

A sedoanalgesia foi o método anestésico que conferiu ao paciente maior 

comodidade, menos ansiedade e maior controle da dor. No entanto, existe uma série 

de outras variáveis que devem ser balanceadas na escolha do método de anestesia. Em 

primeiro lugar, devemos considerar que o tempo de sala, que incluiu em nosso estudo 

o tempo decorrido desde a entrada do paciente na sala de procedimento, seu 



16 
 

posicionamento e preparo, o procedimento e seu seguimento logo após, foi 

significantemente maior no paciente submetido a sedoanalgesia com uma média de 

32,73 minutos se comparado com o bloqueio local que apresentou uma duração média 

de 20 minutos. Dentre os motivos para esse maior tempo, podemos destacar a 

necessidade de maior preparo do paciente com monitorização adequada, obtenção do 

acesso venoso periférico, tempo até que as drogas façam efeitos e o seguimento após 

o procedimento que requer maior cuidado e tempo para que o paciente se recupere 

após o efeito da sedação. Além disso, apesar de no nosso estudo não ter incluído o 

diferença no custo dos procedimentos, é estimado um custo mais elevado no grupo 

submetido a sedoanalgesia devido a necessidade de um anestesiologista e mais 

materiais e equipamentos. 

Nesse estudo, embora com pequeno número de participantes, ficou evidente 

que a sedoanalgesia apresentou melhores níveis de analgesia e satisfação o que a 

indicaria como procedimento de escolha para o uso rotineiro. No entanto, 

considerando-se que o estudo foi realizado em um hospital público com recursos 

limitados, fica-se o questionamento da disponibilidade e do custo desse método de 

analgesia. Apesar de o bloqueio peripróstatico apresentar escores de dor mais 

elevados, o grau de aceitação e satisfação em relação ao procedimento foram bastante 

similares ao da sedoanalgesia. 
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7 – ANEXOS 

Modelo do questionário aplicado aos pacientes. 

Questionário pós biópsia 

 

1 ) Dor na introdução do aparelho:  

0 1 2 3 4 5 

SEM DOR 
DOR MUITO 

LEVE 
DOR LEVE 

DOR 
MODERADA 

DOR FORTE 
DOR MUITO 

FORTE 

 

2 ) Dor durante a punção (quando ouviu o “tiro”):  

0 1 2 3 4 5 

SEM DOR 
DOR MUITO 

LEVE 
DOR LEVE 

DOR 
MODERADA 

DOR FORTE 
DOR MUITO 

FORTE 

 

3 ) Dor agora:  

0 1 2 3 4 5 

SEM DOR 
DOR MUITO 

LEVE 
DOR LEVE 

DOR 
MODERADA 

DOR FORTE 
DOR MUITO 

FORTE 

 

 

4 ) Realizarei nova biópsia de próstata com o mesmo método de anestesia. 

1 2 3 4 5 

DISCORDO 
TOTALMENTE 

DISCORDO 
NÃO CONCORDO 
NEM DISCORDO 

CONCORDO 
CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

5 ) Recomendarei o método de anestesia para outra pessoa. 

1 2 3 4 5 

DISCORDO 
TOTALMENTE 

DISCORDO 
NÃO CONCORDO 
NEM DISCORDO 

CONCORDO 
CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

6 ) Realizarei nova biópsia de próstata sem qualquer método de anestesia.  

1 2 3 4 5 

DISCORDO 
TOTALMENTE 

DISCORDO 
NÃO CONCORDO 
NEM DISCORDO 

CONCORDO 
CONCORDO 

TOTALMENTE 
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