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Dear Colleagues, 

It is a great pleasure for us to introduce this edition of the 
European Association of Urology (EAU) Guidelines which 
has been sponsored by the EAU.   We are very grateful to 
the Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) for the strong 
collaboration that we have together.  

In particular I would like to thank Prof Luiz Otavio Torres 
for facilitating our collaboration together, and we look 
forward to that growing in strength over the forthcoming 
years. 

I would also in particular like to thank Prof. Márcio 
Averbeck for organizing the translation of these 
Guidelines, which is really a very significant undertaking.  

It goes without saying that the EAU are very proud of the 
Guidelines and I would like to acknowledge all of the hard 
work which has been put into this edition via the various 
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Guidelines groups within the EAU, acting under the stew-

ardship of Prof James N’Dow and his board.  

With best wishes and kind regards,  

Prof. Christopher Chapple, BSc, MD, FRCS (Urol), FEBU
Secretary General, European Association of Urology
Consultant Urological Surgeon, Royal Hallamshire Hospital
Honorary Professor of Urology, University of Sheffield
Visiting Professor of Urology, Sheffield Hallam University



Prezados colegas,

É com grande prazer que apresentamos a nova edição das 
diretrizes da European Association of Urology (EAU), a 
qual foi patrocinada pela própria EAU. Nós somos muito 
gratos à Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) pela forte 
colaboração que desenvolvemos em conjunto.

Em particular, eu gostaria de agradecer ao Prof. Luiz 
Otavio Torres por facilitar a colaboração conjunta, sendo 
que nós esperamos que estes laços possam crescer com 
força durante os próximos anos.

Eu também gostaria de agradecer, em especial, ao Prof. 
Márcio Averbeck por coordenar o processo de tradução 
destas diretrizes, o que é um feito muito significativo.

Ao final, é importante dizer que a EAU está muito orgu-
lhosa das suas diretrizes e reconhecemos todo trabalho 
árduo que foi empregado nesta edição através dos vários 
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grupos de diretrizes existentes no âmbito da EAU, atuando 
sob a orientação do Prof. James N’Dow e seus conselheiros.

Com os melhores votos e cumprimentos,

Prof. Christopher Chapple, BSc, MD, FRCS (Urol), FEBU
Secretário Geral, European Association of Urology
Consultor Cirurgião Urológico, Royal Hallamshire Hospital
Professor Honorário de Urologia, Universidade de Sheffield
Professor Visitante de Urologia, Universidade Sheffield Hallam



Caros colegas,

É com imenso prazer que estamos entregando a vocês 
uma cópia da atualização dos Guidelines da European 
Association of Urology (EAU), traduzida para o português. 
Há alguns anos, a SBU vem fazendo projetos em 
parceria com a EAU e este é um deles. Os guidelines são 
importantes para podermos tentar homogeneizar nossos 
critérios de diagnóstico e tratamento. Sabemos também 
que a regionalização tem de ser levada em conta, já que 
alguns exames complementares ou tratamentos podem 
estar disponíveis em alguns países, mas em outros não. 
Por isso a importância de sabermos o que está sendo 
feito na Europa. A EAU é uma Sociedade de prestígio 
internacional e muito nos orgulha podermos realizar este 
projeto. Que a SBU possa oferecer mais esse serviço aos 
urologistas brasileiros! Temos certeza de que esta edição 
de bolso dos guidelines da EAU, em português, será de 
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grande utilidade para vocês! Gostaríamos também de 
agradecer ao Dr. Márcio Averbeck por ter coordenado 
todo o processo de tradução dos textos. 

Um grande abraço,

Archimedes Nardozza Jr. 
Presidente da SBU

Luiz Otavio Torres
Diretor do Depto. de 
Relações Internacionais 
da SBU



O projeto de tradução das diretrizes da EAU 2016 para a 
língua portuguesa (EAU Pocket Guidelines) foi viabilizado 
pela atual gestão da SBU durante reunião institucional 
(SBU-EAU) realizada em Munique, no dia 11 de Março de 
2016, no transcorrer do Congresso Europeu de Urologia. 
Este congresso se firmou como o principal evento uroló-
gico europeu (e um dos mais prestigiados internacional-
mente), contando com mais de 13 mil participantes de 118 
países, 1.425 palestrantes e 300 sessões científicas.

Esta é a segunda ocasião na qual as diretrizes da EAU são 
traduzidas para a língua portuguesa. O primeiro processo 
foi realizado em 2012. Tendo em vista a popularidade das 
diretrizes da EAU na comunidade urológica internacional 
e o alto rigor científico dos textos produzidos ao longo 
dos últimos anos, acreditamos que a tradução para a 
língua portuguesa irá facilitar a divulgação de diversas 
recomendações baseadas em evidências junto aos uro-
logistas brasileiros e, por consequência, beneficiar os 
nossos pacientes. Evidentemente, as diferenças entre os 
sistemas de saúde europeu e o brasileiro devem ser leva-
das em consideração quando se interpreta o conteúdo 
destas diretrizes, bem como as distintas características 
culturais.

Considerações sobre o Processo de Tradução para a 
Língua Portuguesa das Diretrizes 2016 da Associação 
Europeia de Urologia (EAU)



Para que o processo de tradução pudesse ser efetivado 
de maneira ágil e profissional, contamos com a participa-
ção de diversos colaboradores. Estas pessoas acredita-
ram no presente projeto, dedicando o seu tempo livre e 
abdicando do convívio familiar para trabalhar nas tradu-
ções de altíssimo nível.

Gostaríamos de agradecer a todos os colaboradores lis-
tados abaixo (de acordo com a ordem dos capítulos), que 
trabalharam voluntariamente para concretizar este livro:

• Câncer de bexiga não músculo-invasivo: Dr. Gustavo 
Carvalhal (tradutor) e Dr. Márcio Averbeck (revisor)

• Carcinomas uroteliais do trato urinário superior: Dr. 
Rodrigo Blaya, Dr. Dante Sica Filho (tradutores) e Dr. 
Luiz Sérgio Santos (revisor)

• Câncer de bexiga músculo-invasivo e metastático: Dr. 
Marcelo Bicca (tradutor) e Dr. Fernando Meyer (revisor)

• Câncer de próstata: Dr. Marcelo Quintanilha Azevedo 
(tradutor) e Dr. Ricardo Zordan (revisor)

• Carcinoma de células renais: Dr. Ricardo Zordan (tra-
dutor) e Dr. Marcelo Quintanilha Azevedo (revisor)

• Câncer dos testículos: Dr. Dante Sica Filho, Dr. Rodrigo 
Blaya (tradutores) e Dr. Luiz Sérgio Santos (revisor)

• Câncer de pênis: Dr. Marcelo Quintanilha Azevedo, Dr. 
Ricardo Zordan (tradutores) e Dr. Luiz Sérgio Santos (revisor)

• Sintomas do trato urinário inferior não neurogênicos, 
incluindo obstrução por HPB: Dr. João Manzano (tradu-
tor) e Dr Carlos Teodósio Da Ros (revisor)

• Incontinência urinária: Dr. José Antônio Prezotti (tra-
dutor) e Dr. Márcio Averbeck (revisor)



• Neurourologia: Dr. Márcio Averbeck (tradutor) e Dr. 
Fernando Meyer (revisor)

• Disfunção sexual masculina: Dr. Carlos Teodósio Da 
Ros, João Pedro Uglione Da Ros (tradutores) e Dr. 
Eduardo Berna Bertero (revisor)

• Priapismo: Dr. Túlio Meyer Graziottin (tradutor) e Dr. 
Carlos Teodósio Da Ros (revisor)

• Curvatura peniana: Dr. Carlos Teodósio Da Ros (tradu-
tor) e Dr. Túlio Meyer Graziottin (revisor)

• Infertilidade masculina: Dr. Carlos Teodósio Da Ros 
(tradutor) e Dr. Reginaldo Martello (revisor)

• Hipogonadismo masculino: Dr. Carlos Teodósio Da Ros, 
João Pedro Uglione Da Ros (tradutores) e Dr. Fernando 
Nestor Facio Jr. (revisor)

• Infecções urológicas: Dr. José Antônio Prezotti (tradu-
tor) e Dr. Márcio Averbeck (revisor)

• Litíase urinária: Dr. Charles Riedner (tradutor) e Dr. Luiz 
Sérgio Santos (revisor)

• Urologia pediátrica: Dr. Giovani Pioner (tradutor) e Dr. 
Fernando Meyer (revisor)

• Trauma urológico: Dr. Gilberto Laurino Almeida (tradu-
tor) e Dr. Fernando Meyer (revisor)

• Dor pélvica crônica: Dra. Karin Anzolch, Dr. Alexandre 
Fornari (tradutores) e Dr. Fernando Meyer (revisor)

O nosso especial agradecimento também vai para a sra. 
Rúbia Martins e para o sr. Bruno Nogueira, ambos da equi-
pe da SBU Nacional, que tiveram papel imprescindível 
na comunicação com os colaboradores e no desenvolvi-
mento do material para posterior impressão. É importante 
destacar que o presente projeto contou com o apoio 



incondicional do Dr. Archimedes Nardozza (Presidente 
da SBU – gestão 2016-17) e do Dr. Luiz Otávio Torres 
(Secretário de Relações Internacionais da SBU – gestão 
2016-17).

Ao final, seria injusto deixar de agradecer à minha esposa, 
Edieni Ferigollo, que sempre me deu forças e tranquilidade 
para que eu pudesse trabalhar e desenvolver projetos pro-
fissionais importantes (mesmo após a chegada do pequeno 
Arthur, nosso primeiro filho, no dia 2 de junho de 2016!). 

Espero que este livro de consulta rápida (EAU Pocket 
Guidelines) e leitura agradável possa facilitar o nosso dia 
a dia e a prática urológica em todo território nacional.

Um grande abraço,

Márcio Augusto Averbeck
Coordenador do Processo de Tradução
Membro Titular da SBU
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Introdução
Nós estamos honrados em apresentar a edição 2016 das 
diretrizes de bolso da EAU. A Oficina de Diretrizes da EAU 
introduziu a metodologia de revisão Cochrane em todos os 
20 paneis de diretrizes,  garantindo revisões sistemáticas 
de alta qualidade para embasar as recomendações chave. 
Este processo não seria possível sem o trabalho contínuo do 
nosso time especializado de novos colaboradores, sob a lide-
rança dos integrantes dos paineis, que representam alguns 
do mais respeitados, talentosos e dedicados urologistas de 
toda Europa e também de outros continentes.
O desenvolvimento de diretrizes, enquanto importante, deve 
contar com uma estratégia de divulgação efetiva. O grupo de 
mídia social das diretrizes da EAU tem promovido discussão 
e estimulado a obtenção de comentários a partir de usuários 
do Facebook e do Twitter. Desde janeiro de 2015, a “hashtag” 
#eauguidelines se disseminou com mais de 3.000 “tweets”, 
resultando em mais de 3 milhões de impressões e levando 
a um aumento de 40% no número de usuários da conta de 
twitter da EAU (@uroweb). Uma proporção considerável do 
sucesso das diretrizes da EAU pode ser atribuído ao apoio de 
41 sociedades urológicas nacionais em todo o mundo, que 
endossam ativamente essas diretrizes. O reconhecimento 
das sociedades nacionais gera disseminação das diretrizes 
da EAU entre todos os membros de cada uma delas.
A disseminação efetiva das diretrizes da EAU deve ser segui-
do pela avaliação do seu impacto na prática clínica. Com 
este objetivo, a Oficina de Diretrizes da EAU lançou o grupo 
de avaliação de impacto da implementação das diretrizes 
e educação (do inglês, “IMpact Assessment of Guidelines 
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Implementation aNd Education” – IMAGINE).  O grupo visa 
estabelecer um conhecimento translacional, o qual irá 
permitir a correção do distanciamento entre a evidência e 
a prática, tornando as diretrizes da EAU mais relevantes  e 
aplicáveis, além de aumentar a sua influência  no cuidado 
aos pacientes.
A publicação anual das diretrizes da EAU não seria possível 
sem o apoio incondicional de cada usuário das diretrizes, o 
nosso processo associativo, os nossos paineis de diretrizes 
altamente especializados, os novos colaboradores, o comitê 
executivo da EAU, o time administrativo e as demais socie-
dades internacionais. Desta forma, em nome dos membros 
da oficina de diretrizes da EAU, gostaríamos de agradecer 
pelo seu apoio e inspiração.

Nós esperamos que vocês aproveitem a atualização das dire-
trizes de 2016!

Prof.Dr. James N’Dow
Chefe da Oficina de Diretrizes da EAU
 
Membros da Oficina de Diretrizes da EAU
Prof. Dr. A. Briganti Prof. Dr. M.J. Ribal
Prof. Dr. M. De Santis Prof. Dr. R. Sylvester
Prof. Dr. T. Knoll Prof. Dr. T. Loch (ex-officio)
Prof. Dr. C. Llorente Prof. Dr. H. Van Poppel (ex-officio)
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Níveis de evidência e sistema de graus de recomendação
As recomendações presentes neste texto são avaliadas 
de acordo com o seu nível de evidência (NE) e as diretrizes 
recebem um grau de recomendação (GR), de acordo com o 
sistema de classificação modificado do Centro de Medicina 
Baseada em Evidências de Oxford.

Tabela 1: Níveis de evidência*

Nível Tipo de evidência
1a Evidência obtida de meta-análise de estudos clínicos 

randomizados.
1b Evidência obtida de pelo menos 1 ensaio clínico 

randomizado.
2a Evidência obtida de 1 estudo controlado, bem 

delineado, sem randomização.
2b Evidência obtida de pelo menos 1 outro tipo de tipo 

de estudo bem delineado “quase-experimental”
3 Evidência obtida de estudos não-experimentais 

bem delineados (estudos comparativos, estudos de 
correlação, relato de casos).

4 Evidência obtida de relatórios de comitês de 
especialistas ou opiniões ou experiência clínica de 
autoridade respeitada.
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Tabela 2: Grau de recomendação*

Grau Natureza da recomendação
A Baseada em estudos clínicos de boa qualidade e 

consistência sobre um tema específico e incluindo 
pelo menos um ensaio clínico randomizado.

B Baseado em estudos clínicos bem conduzidos, mas 
sem ensaios clínicos randomizados.

C Feito apesar de ausência de estudos clínicos de boa 
qualidade.

* Modificado de [1]

Referencia
1.  Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence (May 2009). 

Produced by Bob Phillips, Chris Ball, Dave Sackett, Doug Badenoch, Sharon 
Straus, Brian Haynes, Martin Dawes since November 1998. Updated by Jeremy 
Howick March 2009. http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025
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7Câncer de Bexiga Não Músculo-Invasivo (Ta, T1, Cis)

DIRETRIZES DA EAU NO CÂNCER DE 
BEXIGA NÃO MÚSCULO-INVASIVO

(TA, T1, CIS)

(Texto atualizado em Março de 2016)

M. Babjuk, (Coordenador), A. Böhle, M. Burger, E. Compérat, E. 
Kaasinen, J. Palou, B.W.G. van Rhijn, M. Rouprêt, S. Shariat, R. 
Sylvester, R. Zigeuner
Colaboradores associados: O. Capoun, D. Cohen, V. 
Hernandez, V. Soukup

Eur Urol 2011 Apr;59(4):584-94
Eur Urol 2013 Oct;64(4):639-53

Introdução
O grupo de trabalho da Associação Europeia de Urologia 
(EAU) sobre o Câncer de Bexiga Não Músculo-Invasivo publi-
cou recomendações sobre o câncer de bexiga não músculo-
-invasivo (CBNMI). Estas se referem a tumores Ta, T1 e carcino-
ma  in situ (CIS).

Estadiamento e sistemas de classificação
Utilizamos a Classificação dos Tumores Malignos TNM, 7a. 
Edição, 2009 (Tabela 1).
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Tabela 1: Classificação TNM para os tumores de bexiga, 2009
T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Sem evidências do tumor primário
Ta Carcinoma papilar não invasivo
Tis Carcinoma in situ: “tumor plano”
T1 Tumor invade o tecido conjuntivo subepitelial
T2 Tumor invade a camada muscular

T2a camada muscular superficial (interna)
T2b camada muscular profunda (externa)

T3 Tumor invade o tecido perivesical
T3a invasão microscópica
T3b invasão macroscópica (massa extravesical)

T4 Tumor invade quaisquer das seguintes estruturas: prós-
tata, útero, vagina, parede pélvica, parede abdominal
T4a Próstata, útero ou vagina
T4b Parede pélvica ou parede abdominal

N - Linfonodos
NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástases em linfonodos regionais
N1 Metástase em um único linfonodo na pelve (hipogás-

trico, obturador, ilíaco externo ou pré-sacral)
N2 Metástases em múltiplos linfonodos na pelve (hipogás-

tricos, obturadores, ilíacos externos ou pré-sacrais)
N3 Metástase(s) em linfonodo(s) ilíacos comum(s)
M - Metástases à distância
MX Metástases não podem ser avaliadas
M0 Sem metástases à distância
M1 Metástases à distância
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Classificação do Carcinoma in situ
O CIS é classificado de acordo com as seguintes formas clínicas:
•  CIS primário: CIS isolado, sem tumores papilares prévios ou 

concomitantes e sem carcinoma in situ prévio;
•  CIS secundário: CIS detectado durante o seguimento de 

pacientes com história prévia de tumores papilares não 
carcinoma in situ;

•  CIS concomitante: CIS na presença de outro tumor urote-
lial na bexiga.

Atualmente, há dois sistemas de classificação de grau de 
agressividade para os CBNMI, o da OMS de 1973 e o da OMS 
de 2004 (o qual foi atualizado recentemente) (Tabela 2). O 
valor prognóstico de ambas as classificações foi comprovado. 
Contudo, o sistema da OMS de 2004 ainda não foi completa-
mente incorporado aos modelos prognósticos. 
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Tabela 2: Classificações de Grau da OMS em 1973 e 2004
Classificação da OMS de 1973
Papiloma urotelial
Grau 1: tumores bem diferenciados
Grau 2: tumores moderadamente diferenciados
Grau 3: tumores pouco diferenciados

Classificação da OMS de 2004
Lesões papilares:
•  Papiloma urotelial (lesão completamente benigna)
•  Neoplasia urotelial de baixo potencial maligno
• Carcinoma urotelial papilar de baixo grau
• Carcinoma urotelial papilar de alto grau 
Lesões planas:
•  Proliferação urotelial de potencial maligno incerto (lesão 

plana sem atipias ou aspecto papilar)
• Atipia reativa (lesão plana com atipias)
• Atipia de significado desconhecido
• Displasia urotelial
• Carcinoma in situ (CIS) do urotélio (sempre de alto grau)

Recomendações para a classificação do câncer de bexiga GR
Para a classificação da profundidade da invasão tumo-
ral (estadiamento) use o sistema TNM de 2009.

A

Para a classificação histológica use os sistemas de grau 
da OMS de 1973 e 2004/2016.

A

Não utilize o termo “câncer de bexiga superficial”. A
Sempre que utilizar a terminologia CBNMI para casos 
individuais, mencione o estágio e o grau do tumor.

A
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Diagnóstico
Uma anamnese completa é essencial. O achado clínico mais 
frequente é hematúria. O exame físico não é capaz de revelar 
o CBNMI.

Recomendações para a avaliação inicial do CBNMI GR
A história clínica do paciente deve ser obtida. A
US dos rins e bexiga podem ser obtidas na avaliação 
inicial de pacientes com hematúria.

C

Durante a avaliação inicial do CBNMI, uma TC do trato 
urinário ou uma UGE podem ser solicitadas em casos 
selecionados (p.ex., tumores localizados no trígono, 
tumores múltiplos ou tumores com alto risco de reci-
diva e progressão).

B

A cistoscopia está indicada em todos os pacientes 
com sintomas sugestivos de câncer de bexiga. Ela não 
pode ser substituída por citologia urinária ou outros 
testes não invasivos.

A

A cistoscopia deve descrever todos os achados 
macroscópicos do tumor (localização, tamanho, 
número e aspecto) e de alterações da mucosa. 
Recomenda-se utilizar uma representação esquemáti-
ca da bexiga na descrição.

C

Citologia urinária é recomendada em conjunto com a 
cistoscopia para detectar tumores de alto grau. 

C

A citologia urinária deve ser realizada em urina fresca 
com fixação adequada. A primeira urina da manhã não é 
recomendada devido à presença frequente de citólise.

C

TC = tomografia computadorizada; UGE = urografia excreto-
ra; CBNMI = câncer de bexiga não músculo-invasivo;
US = ultrassom. 

Tumores papilares (Ta, T1)
O diagnóstico dos tumores papilares de bexiga depende da 
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avaliação cistoscópica da bexiga e da avaliação histológica do 
tecido ressecado. 

Ressecção transuretral (RTU) de tumores Ta e T1
A ressecção transuretral (RTU) é crucial para o diagnóstico 
e tratamento dos tumores de bexiga. Deve ser realizada de 
forma sistemática (veja recomendações abaixo). A estratégia 
de ressecção depende do tamanho da lesão. 
Em casos selecionados, uma segunda ressecção pode estar 
indicada devido aos riscos de persistência tumoral ou de 
subestadiamento (Re-RTU).

Carcinoma in situ (CIS)
O CIS é diagnosticado por uma combinação de cistoscopia, 
citologia urinária e avaliação histológica de biópsias vesicais 
múltiplas. O carcinoma in situ não pode ser erradicado por 
RTU e o tratamento adicional é mandatório. 

Recomendações para a RTU e/ou biópsias e patologia GR
Em pacientes com suspeita de câncer de bexiga, a 
RTU e o exame anatomopatológico estão recomenda-
dos com a finalidade de diagnóstico e de tratamento 
inicial.

A



13Câncer de Bexiga Não Músculo-Invasivo (Ta, T1, Cis)

Realize a RTU de maneira sistemática, em etapas 
separadas:
• Palpação bimanual sob anestesia;
• Inserção do cistoscópio sob visão e inspeção de 
      toda a uretra;
•  Inspeção de todo o revestimento urotelial da 

bexiga;
• Biópsia da uretra prostática (se indicada);
• Biópsias a frio (se indicadas);
• Ressecção do tumor;
• Relatório cirúrgico;
•  Descrição do espécime enviado para exame 

patológico.

C

Realização das etapas da RTU
Em tumores papilares pequenos (<1 cm), realize a 
ressecção do tumor inteiro incluindo parte da parede 
vesical subjacente.

B

Em tumores maiores (>1 cm), realize a ressecção em 
etapas, incluindo a porção exofítica do tumor, a parede 
vesical subjacente com o músculo detrusor e as bor-
das da ressecção. 

B

Evite tanto quanto possível o cautério na RTU devido 
ao risco de deterioração do tecido. 

C

Biopsie o urotélio de aparência anormal. Biópsias 
de áreas normais da bexiga (trígono, domo, paredes 
laterais esquerda e direita, anterior e posterior) estão 
indicadas quando a citologia é positiva ou quando se 
suspeita de tumores de um tumor exofítico de alto 
risco (não papilar). Caso disponível, utilize biópsias 
guiadas por PDD.

B
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Biopsie a uretra prostática nos casos de tumor do colo 
vesical, na suspeita ou presença de CIS, quando a 
citologia é positiva sem a presença de tumor na bexi-
ga, ou quando houver anormalidades visíveis na uretra 
prostática. Caso a biópsia não seja realizada durante 
o procedimento inicial, deve ser realizada durante a 
re-RTU.

C

Retire as biópsias da uretra prostática e da área pré-
-colicular (entre 5 e 7h) com a alça de ressecção.  Nos 
CBNMI sem suspeita de invasão do estroma, pode-se 
utilizar a pinça de biópsia a frio.

C

Encaminhe os diferentes espécimes ao patologista 
etiquetados e em frascos separados.

C

A RTU deve descrever o aspecto do tumor e todas as 
etapas do procedimento, bem como a extensão da 
ressecção e a obtenção ou não de uma ressecção 
completa.

C

Em pacientes com citologia positiva, mas cistoscopia 
negativa, exclua tumor do trato superior, CIS da bexiga 
(biópsias aleatórias ou guiadas por PDD) e tumor na 
uretra prostática (biópsia de uretra prostática).

C

Realize uma re-RTU nas seguintes situações:
• Após uma RTU incompleta;
• Caso não haja músculo no espécime, com a exce-
ção de casos de TaG1 e de CIS primário;
• Em todos os tumores T1;
• Em todos os tumores de alto grau/G3, exceto CIS 
primário.

A

Se indicado, realize uma re-RTU em 2-6 semanas da 
ressecção inicial. Ela deve incluir a ressecção da área 
na qual o tumor primário foi removido.

C
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Descrição da patologia
O laudo da patologia deve especificar a localização do 
tumor, o grau, a profundidade de invasão, a presença 
de CIS e a presença ou não de detrusor na amostra. 

A

O laudo da patologia deve informar sobre a presença 
de invasão angiolinfática ou de variantes histológicas 
anormais.

C

Nos casos difíceis, considere revisar a patologia com 
um patologista experiente em trato geniturinário.

B

CIS = carcinoma in situ; PDD = diagnóstico fotodinâmico;
RTU = ressecção transuretral.

Predizendo recorrência e progressão
Após a RTU, os pacientes devem ser estratificados em grupos 
de risco de acordo com os fatores prognósticos, o que facilita 
as recomendações de tratamento. Estas definições, que levam 
em conta as tabelas de risco da EORTC, estão delineadas na 
Tabela 3. Para a avaliação individual dos riscos de recorrência 
e de progressão em diferentes momentos após a RTU, aplique 
as tabelas e a calculadora da EORTC (disponível em: <http://
www.eortc.be/tools/bladdercalculator/>).
 Para pacientes tratados com o bacilo de Calmette-
Guérin (BCG), um escore foi criado pelo CUETO. A calcula-
dora de risco do CUETO está disponível em: <http://www.
aeu.es/Cueto.html>. Recentemente, foram publicadas 
novas tabelas para pacientes tratados por 1 a 3 anos com 
BCG de manutenção.
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Tabela 3: estratificação de risco em Ta, T1 e CIS, e recomen-
dações de tratamento ajustadas aos riscos
Categoria de 
risco

Definição Recomendações de 
tratamento

Tumores de 
baixo risco

Primários, soli-
tários, Ta, G1/
NUPBPM, carcino-
ma urotelial papi-
lar de baixo grau, < 
3 cm,  sem CIS.

Uma instilação imediata 
de quimioterapia. 

Tumores de 
risco interme-
diário

Todos os 
casos entre as 
categorias de 
baixo risco  e de 
alto risco.

Em pacientes com baixa 
taxa de recorrência pré-
via (≤1 recorrência/ano) 
e escore estimado de 
recorrência da EORTC < 
5, realize uma instilação 
intravesical de quimio-
terapia imediatamente 
após a RTU. Em todos os 
pacientes, recomenda-se 
1 ano de BCG em dose 
total (indução e 3 instila-
ções semanais aos 3, 6, e 
12 meses) ou instilações 
de quimioterapia (não se 
sabe o esquema ideal) 
pelo máximo de 1 ano.
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Tumores de 
alto risco

Quaisquer dos 
seguintes:
• T1;
• Alto grau/G3;
• CIS;
• Ta múltiplos, 

recorrentes e 
grandes (>3 cm) 
(todas estas 
condições 
devem estar 
presentes).

BCG intravesical em 
dose total por 1-3 anos 
ou cistectomia (nos 
tumores de mais alto 
risco – veja abaixo).

Subgrupos de tumores de mais alto risco
T1G3/alto grau 
associado a CIS, 
T1G3/alto grau de 
lesões múltiplas 
e/ou grandes e/
ou T1G3/alto grau 
recorrente, T1G3/
alto grau com CIS 
na uretra pros-
tática, histologia 
anormal, invasão 
angiolinfática.  

Cistectomia radical deve 
ser considerada naque-
les que não aceitam BCG 
intravesical em altas 
doses por 1-3 anos.

Falhas com BCG. Cistectomia radical reco-
mendada.

BCG = Bacilo de Calmette-Guérin; CIS = carcinoma in situ; 
RTU = ressecção transuretral; NUPBPM = neoplasia urotelial 
papilar de baixo potencial de malignidade.
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Recomendações para a estratificação dos CBNMI GR
Estratifique os pacientes em três grupos de risco. B
Aplique as tabelas e a calculadora de risco da EORTC 
para a previsão do risco individual de recorrência e 
progressão em diferentes intervalos após a RTU.

B

Para a previsão do risco individual de recorrência e de 
progressão em pacientes tratados com BCG use as 
tabelas de risco da CUETO e as novas tabelas de risco 
da EORTC.

B

BCG = Bacilo de Calmette-Guérin; CUETO = Club Urológico 
Español de Tratamiento Oncológico; EORTC = European 
Organization for Research and Treatment of Cancer;
RTU = ressecção transuretral.

Manejo da doença

Tratamento adjuvante
Uma vez que existe um risco considerável de recorrência e de 
progressão para os tumores vesicais após a RTU, o tratamento 
intravesical adjuvante está recomendado em todos os está-
gios (Ta, T2 e CIS).
• Instilação única pós-operatória imediata de quimioterapia 

intravesical em até 6 horas da RTU está recomendada 
nos pacientes que presumivelmente têm doença de baixo 
risco e naqueles em que se acredita possuírem risco 
intermediário com taxas baixas de recorrências prévias 
(≤ 1/ano) e escore de recorrência da EORTC < 5. Excluem-
se os casos de perfuração vesical ou de sangramento 
excessivo. A escolha da droga (mitomicina C, epirubicina 
ou doxorubicina) é opcional.

• Instilações adicionais de quimioterapia intravesical 
podem melhorar as taxas de recidiva de tumores de risco 
intermediário, mas não evitam a progressão. Estas instila-
ções geralmente se associam a poucos para-efeitos. 
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• Imunoterapiaintravesical com BCG (indução e 
manutenção) é superior à quimioterapia intravesical na 
redução das recorrências e da progressão até doença 
músculo-invasiva. No entanto, o BCG é mais tóxico. 

A escolha individual de terapias intravesicais adjuvantes 
depende do risco do paciente (Tabela 3).
 Em pacientes com risco mais alto de progressão, a 
cistectomia radical (CR) deve ser considerada. Pacientes que 
falharam ao BCG provavelmente não irão responder a BCG 
adicional; logo, a cistectomia segue sendo a melhor opção.  

Recomendações para tratamento adjuvante nos 
tumores Ta e T1 e para a terapia do CIS

GR

Fumantes com CBNMI devem ser aconselhados a 
parar de fumar.

B

A terapia intravesical após a RTU deve ser baseada 
nos grupos de risco.

A

Nos pacientes com tumores presumivelmente de 
baixo risco e naqueles com tumores presumivelmente 
intermediário (<1 recorrência/ano) e escore de recor-
rência da EORTC < 5, recomenda-se uma instilação 
imediata de quimioterapia intravesical. 

A

Nos pacientes com tumores de risco intermediário 
(com ou sem instilação imediata de quimioterapia), 
recomenda-se tratamento por 1 ano com BCG em 
dose plena (indução e três instilações semanais aos 3, 
6 e 12 meses), ou instilações de quimioterapia intrave-
sical (melhor esquema incerto) durante o máximo de 1 
ano. A escolha do tratamento deve considerar o risco 
individual de recorrência e de progressão do paciente, 
bem como a eficácia e os para-efeitos das modalida-
des de tratamento.  

A
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Nos pacientes com tumores de alto risco está indi-
cado o BCG intravesical em dose plena por 1-3 anos 
(indução e 3 instilações semanais aos 3, 6, 12, 18, 24, 30 
e 36 meses). Os benefícios adicionais do segundo e do 
terceiro ano de tratamento devem ser pesados contra 
os custos e os efeitos colaterais. 

A

Nos pacientes com CIS na uretra prostática pode-se 
considerar RTU de próstata e instilações intravesicais 
de BCG.

C

Nos pacientes com os riscos mais elevados de pro-
gressão deve-se considerar cistectomia radical ime-
diata.

C

Nos pacientes que falharam ao BCG, a cistectomia 
radical está indicada.

B

Quimioterapia intravesical
Uma instilação intravesical imediata deve ser realizada 
em até 24 horas da RTU.

C

Deve-se omitir a instilação intravesical de quimiotera-
pia em todos os casos de suspeita de perfuração intra 
ou extraperitoneal (após RTU extensa ou na presença 
de sangramento que requeira irrigação vesical).

C

Forneça instruções claras à enfermagem para contro-
lar o fluxo de urina na sonda vesical ao final da instila-
ção imediata de quimioterapia.

C

O esquema ideal de instilações intravesicais de qui-
mioterapia não está definido, mas sua duração não 
deve exceder a 1 ano.

C

Caso se administre a instilação intravesical de quimio-
terapia, a droga deve ser administrada no pH ótimo e a 
concentração da mesma deve ser mantida restringin-
do-se a ingesta de fluidos antes e durante a instilação.

B
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A duraçãoda instilação de quimioterapia deve ser de 
1-2 horas.

C

Imunoterapia com BCG intravesical
São contraindicações absolutas para a instilação intra-
vesical de BCG:
• As primeiras duas semanas após a RTU;
• Pacientes com hematúria visível (macroscópica);
• Após um cateterismo traumático;
• Em pacientes com infecção do trato urinário 
sintomática.

C

O tratamento dos efeitos colaterais da instilação intra-
vesical de BCG devem considerar seu tipo e gravidade 
(recomendações no texto).

C

BCG = Bacilo de Calmette-Guérin; CIS = carcinoma in situ;
RTU = ressecção transuretral.

Seguimento
Uma vez que há riscos de recorrência e de progressão, os 
pacientes com CBNMI devem ser acompanhados. Entretanto, a 
frequência e a duração deste acompanhamento com imagem e 
cistoscopias devem refletir os riscos individuais dos pacientes. 

Deve-se considerar os seguintes aspectos para definir o 
esquema e os métodos de seguimento dos pacientes: 
• A detecção precoce da doença recorrente músculo-

invasiva e não músculo-invasiva de alto grau/G3 é 
fundamental uma vez que o retardo deste diagnóstico 
pode ameaçar a vida.

•  As recorrências no grupo de baixo risco são quase 
sempre de baixo estágio e de baixo grau/G1. Recorrências 
pequenas, de tumores Ta papilares de baixo grau/G1 não 
representam perigo imediato ao paciente e sua detecção 
precoce não é essencial para o sucesso do tratamento. A 
fulguração de recorrências papilares pequenas de modo 
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ambulatorial pode ser uma opção segura que simplifica 
o tratamento. Alguns autores, inclusive, têm defendido a 
observação por algum tempo em casos selecionados. 

•  A primeira cistoscopia 3 meses após a RTU apresenta 
um valor prognóstico muito importante pra recorrência e 
progressão. Logo, deve-se realizar a primeira cistoscopia de 
controle 3 meses após a RTU em todos os pacientes com 
tumores Ta, T1, e CIS.

•  Em tumores de baixo risco, as chances de recorrência após 
um intervalo livre de recorrência de 5 anos são baixas. 

•  Pode-se considerar descontinuar as cistoscopias ou 
substituí-las por métodos menos invasivos.

•  Nos tumores de risco intermediário ou alto, recorrências 
após 10 anos de sobrevida livre de recorrência 
não são incomuns. Desta forma, recomenda-se o 
acompanhamento por toda a vida.

•  A estratégia de seguimento deve considerar os riscos 
de recorrências extravesicais (na uretra prostática em 
pacientes masculinos e no trato urinário superior). 

•  Os riscos de recorrências no trato urinário superior são 
maiores em pacientes com tumores múltiplos e de alto 
risco.

•  Testes positivos nos exames de urina podem impactar 
positivamente sobre a qualidade do seguimento e a 
realização das cistoscopias, o que embasa o valor destes 
durante o seguimento dos pacientes.

Recomendações para o seguimento dos pacientes 
após RTU

GR

O seguimento dos tumores Ta, T1, e CIS se baseia em 
cistoscopias regulares.

A
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Pacientes com tumores de baixo risco devem realizar 
cistoscopia de controle aos 3 meses da RTU. Se nega-
tiva, uma nova cistoscopia pode ser realizada 9 meses 
depois e anualmente após isto, durante 5 anos.

C

Pacientes com tumores de alto risco devem realizar 
cistoscopia e citologia urinária aos 3 meses da RTU. 
Se negativas, cistoscopia e citologia devem ser 
repetidas a cada 3 meses por 2 anos e a cada 6 meses 
até 5 anos e depois anualmente.

C

Pacientes com tumores de risco intermediário devem 
realizar um seguimento intermediário entre o de baixo 
e o de alto risco com citologia e cistoscopia, com base 
em fatores pessoais e subjetivos.

C

Exames de imagem (anuais) do trato superior (TC, 
UGE) estão recomendados nos casos de alto risco.  

C

Quando a cistoscopia ambulatorial identificar acha-
dos suspeitos ou quando a citologia urinária for positi-
va para células malignas, deve-se proceder a cistosco-
pia sob anestesia com biópsias vesicais.

B

Considere biópsias randomizadas de bexiga ou 
biópsias guiadas por PDD (se disponíveis) após 3 a 6 
meses do tratamento intravesical de CIS.

C

Durante o seguimento de pacientes com citologia 
positiva e nenhum tumor identificável na bexiga, estão 
indicadas biópsias randomizadas ou guiadas por PDD 
(se disponível), além da investigação de possíveis 
sítios extravesicais (TC, biópsia de uretra prostática).

B

CIS = carcinoma in situ; TC = tomografia computadorizada; 
PDD = photodynamicdiagnosis.
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Epidemiologia
CTUS são incomuns e representam apenas 5-10 % dos tumo-
res das células uroteliais. Apresentam uma morfologia similar 
aos carcinomas da bexiga e praticamente todos CTUS se origi-
nam do urotélio.

Estadiamento e sistemas de graduação
A UICC 2009 TNM (Classificação Tumor, Nodal, Metástase) 
de tumores da pelve renal e ureter é utilizada para estadia-
mento (Tabela 1).

Graduação Tumoral
Existem atualmente duas classificações principais utilizadas 
para os CTUS. A classificação OMS 1973, a qual classifica os 
tumores em três graus (G1, G2 e G3) e a classificação da OMS 
2004, a qual classifica os tumores em 3 grupos:
•  Neoplasia Urotelial Papilar de baixo potencial de malig-

nidade;
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•  Carcinomas de Baixo grau;
•  Carcionomas de alto grau.

Tumores do trato urinário superior com baixo potencial de 
malignidade são muito raros.

Tabela 1: Classificação TnM 2009
T - Tumor primário
TX Tumor primário não pode ser avaliado
T0 Sem evidência de tumor primário

Ta Carcinoma papilar não invasivo
Tis Carcinoma in situ

T1 Tumor invade o tecido conjuntivo subepitelial
T2 Tumor invade o músculo
T3 (Pelve renal) Tumor invade além da camada muscu-

lar na gordura peripélvica ou o parênquima renal
(Ureter) Tumor invade além da camada muscular na 
gordura periureteral

T4 Tumor invade órgãos adjacentes ou através do rim 
na gordura perirrenal

n - Linfonodos Regionais
NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Sem metástase em linfonodo regional
N1 Metástase em um único linfonodo com 2 cm ou 

menos no maior diâmetro
N2 Metástase em um único linfonodo com mais de 2 

cm, mas não maior que 5 cm no maior diâmetro ou 
múltiplos linfonodos, nenhum com mais de 5 cm no 
maior diâmetro.

N3 Metástase em um linfonodo com mais de 5 cm no 
maior diâmetro
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M - Metástase à distância
M0 Sem metástase à distância
M1 Metástase à distância

Diagnóstico
CTUS são diagnosticados por meio de exames de imagem, 
citologia urinária, cistoscopia e ureteroscopia diagnóstica. O 
benefício da ureteroscopia para avaliação pré-operatória deve 
ser discutida com o paciente.

Recomendações para o diagnóstico de CTUS GR
Realizar citologia urinária como parte de uma 
avaliação diagnóstica padrão.

A

Realizar cistoscopia para afastar tumor vesical sincrô-
nico.

A

Realizar Uro-TC para avaliação diagnóstica. A
Realizar ureteroscopia e biópsia nos casos em que 
informações adicionais irão auxiliar em decisão tera-
pêutica.

C

Realizar pielografia retrógrada nos casos em que a 
Uro-TC ou a ureteroscopia não revelarem a presença 
ou extensão do tumor.

C

Uro-TC = Urotomografia computadorizada.

prognóstico 
CTUS que invadem a parede muscular normalmente 
apresentam um prognóstico reservado. Os fatores 
prognósticos reconhecidos são listados na Figura 1.
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Figura 1: CTUS – Fatores prognósticos.

ASA = Sociedade Americana de Anestesiologia; IMC = Índice 
de Massa Corporal; ECOG = Grupo de Oncologia Cooperativa 
do Leste; SP= Escore de Desempenho.

Estratificação de Risco
É necessário estratificar o risco dos casos de CTUS antes do 
tratamento para identificar aqueles pacientes (e tumores) que 
são mais propensos a um manejo órgão poupador ao invés de 
uma cirurgia radical (Figura 2).

Fatores Prognósticos

CTUS

Pré-operatório

• Estágio
• Grau
• Carcinoma in situ
• Manejo do ureter distal
• Invasão linfivascular
• Envolvimento Linfonodal
• Arquitetura Tumoral
• Margem cirúrgica positiva
• Necrose tumoral
• Marcadores moleculares
• Variante histológica

• Multifocal
• Grau (Biópsia, Citologia)
• Idade Avançada
• Tabagismo
• ECOG - SP ≥ 1
• Comorbidades (Escore ASA)
• Sintomas Constitucionais
• Hidronefrose
• Atraso cirúrgico > 3 meses
• Localização do tumor
• IMC > 30
• Razão Neutrófilo - Linfócito
• Raça Africana
• Gênero

Pós-operatório
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Figura 2: Estratificação de risco pré-intervenção do CTUS.

* Todos esses fatores precisam estar presentes.
** Ao menos um desses fatores necessita estar presente.
Uro-TC = Urotomografia Computadorizada;
URS = Ureterorrenoscopia.

Manejo da Doença (ver também Figuras 3 e 4)
Doença Localizada
Cirurgia Órgão poupadora
Cirurgia poupadora do rim para CTUS de baixo risco consis-
te em cirurgia que preserva a unidade renal. É utilizada em 
casos imperativos (insuficiência renal, unidade renal funcional 
única). Também pode ser discutida em pacientes de baixo 
risco, em casos de unidade renal contralateral funcional. A 
cirurgia órgão poupadora em tumores de baixo risco evita, 
potencialmente, a morbidade associada à cirurgia radical, sem 
comprometer o desfecho oncológico e a função renal.

CTUS

CTUS Baixo risco *

• Doença Unifocal
• Tamanho do tumor < 1 cm
• Citologia baixo grau
• Biópsia URS baixo grau
• Uro-TC sem aspecto invasivo

• Hidronefrose
• Tamanho do tumor > 1 cm
• Citologia alto grau
• Biópsia URS alto grau
• Doença multifocal
• Cistesctomia Radical por
   câncer de bexiga

CTUS Alto risco**
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Recomendações para o manejo poupador de rim do 
CTUS

GR

Oferecer o manejo poupador de rim como opção de 
tratamento primário para pacientes com tumores de 
baixo risco e dois rins funcionais.

C

Em pacientes com rim único ou com diminuição da 
função renal, oferecer manejo poupador de rim, desde 
que não comprometa o desfecho oncológico. Esta 
decisão deve realizada em uma análise individual, 
estimulando o paciente a participar do processo de 
decisão.

C

Em câncer de alto risco, oferecer a abordagem poupa-
dora de rim para tumores ureterais distais e em casos 
imperativos (rim único e/ou função renal diminuída).

C

oferecer manejo poupador de rim em casos de:
• Tumor unifocal; 
• Tumor < 1 cm;
• Tumores de Baixo grau;
• Sem evidência de lesão infiltrativa na Uro TC;
• Compreensão da necessidade de seguimento estrito.

B

Se o tratamento for endoscópico, utilize o laser. C
Uro-TC = Urotomografia Computadorizada.

A instilação de Bacillus Calmette-Guérin (BCG) ou mitomicina 
C no trato urinário por via percutânea ou via cateter urete-
ral é tecnicamente factível após o tratamento conservador. 
Entretanto, os benefícios não foram confirmados.

Nefroureterectomia Radical (NUR)
A NUR aberta com ressecção vesical é o tratamento padrão para 
CTUS de alto risco, independentemente da localização do tumor.
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Recomendações para nefroureterectomia Radical GR
NUR é o padrão em CTUS de alto risco, independente-
mente da localização do tumor.

B

Utilize nUR nas seguintes situações
• Suspeita de CTUS infiltrativo em imagem. B
• Tumores de alto risco (Citologia Urinária). B
• Tumores multifocais (Dois rins funcionais). B
• Em tumores grandes (>1 cm) não invasivos. B
Técnicas de nUR
• Remova o meato ureteral incluindo parte da bexiga. A
• Realize linfadenectomia em CTUS invasivos. C
• Ofereça uma instilação vesical pós-operatória para 
reduzir a taxa de recorrência na bexiga.

B

As abordagens laparoscópica e aberta apresentam efi-
cácia e segurança equivalentes em T1-T2/N0 CTUS.

B

NUR = Nefroureterectomia Radical.

Doença Avançada
NUR não tem benefício em doença metastática (M1), mas 
pode ser utilizada em cuidados paliativos. Como o CTUS são 
tumores uroteliais, a quimioterapia baseada em platina deve 
ter resultados semelhantes àqueles vistos no câncer de bexi-
ga. Atualmente, os dados disponíveis são insuficientes para 
definir qualquer recomendação. 
 Radioterapia é raramente relevante hoje em dia, tanto como 
terapia isolada como associada à quimioterapia adjuvante.

Seguimento após tratamento inicial
Em todos os casos deve-se ter um seguimento estrito após o 
manejo radical para detectar tumores de bexiga metacrônicos, 
bem como tumores invasivos, recorrência local e metástases 
à distância. No manejo conservador, a unidade renal ipsilateral 
requer seguimento atencioso devido ao alto risco de recorrência.
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Recomendações para seguimento do CTUS após tra-
tamento inicial

GR

Após nUR, ≥ cinco anos
Tumores não invasivos
•  Realize cistoscopia e citologia urinária aos 3 meses 

e depois anualmente.
C

• Realize anualmente Uro-TC. C
Tumores Invasivos
•  Realize cistoscopia e citologia urinária aos 3 meses 

e depois anualmente.
C

• Realize  Uro-TC a cada seis meses por dois anos, e 
      depois anualmente.

C

Após o manejo poupador de rim, ≥ cinco anos
•  Realize citologia urinária e Uro-TC aos três, aos seis 

meses e depois anualmente.
C

• Realize cistoscopia, ureteroscopia e citologia in situ 
aos três e seis meses, e depois a cada seis meses 
por dois anos, e depois anualmente.

C

Uro-TC = Urotomografia Computadorizada;
NUR = Nefroureterectomia Radical.
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Figura 3: Fluxograma proposto para o manejo do CTUS.

 *Em pacientes com rim único, considerar uma abordagem 
mais conservadora.
Uro-TC = Urotomografia Computadorizada;
NUR = Nefroureterectomia Radical.

Avaliação Diagnóstica
TC,Citologia,Cistoscopia

CTUS

Baixo risco

NUR

Alto risco*

Aberta
(preferido em

cT3, cN+)
Recorrência

Dose única de quimioterapia
intravesical pós-operatória

Seguimento estrito

+/- ureteroscopia flexível com biópsia

Laparoscópica
Cirurgia Poupadora de Rim:

Ureteroscopia flexível ou
ressecção segmentar ou
abordagem percutânea
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Figura 4: Tratamento cirúrgico de acordo com a localização e 
estratificação de risco.

1. Primeira opção de tratamento.
2. Segunda opção de tratamento.
* Em casos de não ser favorável ao manejo endoscópico.
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introdução
As estratégias de tratamento ideais para câncer de bexiga 
músculo-invasivo (CBMI) exigem o envolvimento de uma 
equipe de especialistas multidisciplinar e um modelo de estra-
tégias de tratamento integrado para evitar a fragmentação da 
assistência ao paciente.

sistema de estadiamento
A classificação TNM 2009 (Tumor Nodo Metástase) é utilizada 
para estadiamento. Para a graduação, a classificação da OMS 
de 1973 e a de 2016 são utilizadas.
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tabela 1: Classificação tNm (2009) para câncer de bexiga
t - tumor Primário
TX
T0
Ta
Tis
T1
T2

T3

Tumor primário não pode ser avaliado
Não há evidência de tumor primário
Carcinoma papilífero não invasivo
Carcinoma in situ: “tumor plano”
Tumor que invade o tecido conectivo subepitelial
Tumor que invade o músculo
T2a  Tumor que invade a musculatura superficial 

(metade interna) 
T2b  Tumor que invade a musculatura profunda 

(metade externa)
Tumor que invade o tecido perivesical 
T3a   Microscopicamente 
T3b Macroscopicamente (massa extravesical)

T4 Tumor que invade qualquer uma das seguintes estru-
turas: próstata, útero, vagina, parede pélvica ou pare-
de abdominal
 T4a  Tumor invade próstata, útero ou vagina
 T4b Tumor invade parede pélvica ou abdominal

N - Linfonodos regionais
NX
N0
N1

N2

N3

Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
Ausência de metástase em linfonodo regional
Metástase em um único linfonodo na pelve (hipogás-
trico, obturador, ilíaco externo ou presacral)
Metástase em múltiplos linfonodos na pelve
(hipogástrico, obturador, ilíaco externo ou presacral)
Metástase em linfonodo da ilíaca comum

m -  metástase à distância
M0
M1

Ausência de metástase à distância
Metástase à distância
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tabela 2: Graduação (Oms) em 1973 e em 2016
Graduação Oms em 1973
Papiloma urotelial
Grau 1: bem diferenciado
Grau 2: moderadamente diferenciado
Grau 3: pouco diferenciado

Graduação Oms em 2016
Lesões papilares:
•	 Papiloma urotelial (lesão completamente benigna)
•	 Neoplasia urotelial papilar de baixo potencial de  
      malignidade
•	 Carcinoma urotelial papilar de baixo grau
•	 Carcinoma urotelial papilar de alto grau
Lesões planas:
•	 Proliferação urotelial de potencial maligno incerto (lesão  
      plana sem atipia ou aspectos papilares)
•	  Atipia reativa (lesão plana com atipia)
•	  Atipia de significado incerto
•	 Displasia urotelial
•	 Carcinoma in situ urotelial é sempre de alto grau

Patologia do CBmi
Determinação de subtipos morfológicos podem ser úteis para 
ajudar na avaliação do prognóstico e nas opções de tratamen-
to dos carcinomas uroteliais de alto grau (grau II e III) como 
discutido nessas diretrizes. Atualmente as seguintes diferen-
ciações são usadas:

1.  Carcinoma urotelial (mais de 90% de todos casos);
2.  Carcinomas uroteliais com diferenciação parcial epider
 moide e/ou glandular;
3.  Carcinoma urotelial micropapilífero e microcístico;
4.   Variante em “ninhos” (incluindo grandes variantes em 



39Câncer de Bexiga Músculo-Invasivo e Metastático

“ninhos”); linfoepitelioma, plasmocitóide, células gigantes, 
indiferenciado;

5.   Alguns carcinomas uroteliais com diferenciação trofoblástica;
6.  Carcinoma de pequenas células;
7.  Carcinoma sarcomatoides.

recomendações para a avaliação de peças tumorais: Gr
Registrar a profundidade da invasão (categorias pT2a e 
pT2b, pT3a, pT3b ou pT4).

A*

Margens com atenção especial às circunferenciais, 
próstata, ureter, uretra, gordura peritonial, útero e 
fundo vaginal.
Registrar o número de linfonodos e o número de linfo-
nodos positivos.
Registrar invasão linfática ou de vasos sanguíneos.
Registrar a presença de Carcinoma in situ (CIS).

*atualização seguindo o painel de consenso.
CIS = carcinoma in situ. 

recomendações específicas para avaliação inicial de 
tumores presumivelmente músculo-invasivos

Gr

Cistoscopia deve descrever todas características  
macroscópicas do tumor (local, tamanho, número e 
aparência) e anormalidades da mucosa. Um diagrama 
da bexiga é recomendado.

C

Biópsia da uretra prostática é recomendada para 
casos de tumor de colo vesical, quando CIS da bexiga 
está presente ou suspeito, quando há citologia positi-
va sem evidência de tumor na bexiga, ou quando anor-
malidades da uretra prostática são visíveis.
Se biópsia não é realizada durante o procedimento 
inicial, ela deve ser realizada no momento da  
segunda ressecção.

C
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Em mulheres que irão à subsequente neobexiga 
ortotópica, informações da ressecção são necessárias 
(incluindo avaliação histológica) do colo vesical 
e margem uretral, quer antes ou no momento da 
cistoscopia.

C

O relatório patológico deve especificar o grau, a pro-
fundidade da invasão tumoral e se a lâmina própria e 
tecido muscular estão presentes na amostra.

C

*Para informações gerais na avaliação de tumores vesi-
cais Consulte Guidelines da EAU no câncer de bexiga não 
músculo-invasivo.

recomendações para estadiamento de tumor de 
bexiga músculo-invasivo

Gr

Em pacientes com câncer de bexiga músculo-invasivo 
confirmado o uso da tomografia de tórax, abdome e 
pelve é a forma ideal.
Incluir uro-tomografia de fase excretora para completo 
exame do trato urinário superior.

B

Diagnóstico de Ca urotelial de trato superior melhor 
com Uro-TC do que Uro-ressonância. Tem maior acu-
rácia e é associada com menor custo e maior aceita-
ção do paciente.

C

Usar Uro-Ressonância quando a Uro-TC é contraindi-
cada por razões relacionadas ao contraste ou dose de 
radiação.

C

Realizar biópsia endoscópica para confirmação histo-
patológica de prévia de Ca de trato alto.

C

Utilizar RNM ou TC para doença localmente avança-
da ou Metastática em que o tratamento radical está 
sendo considerado.

B
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Usar TC para diagnosticar metástases pulmonares. TC 
e RM são geralmente equivalentes para o diagnóstico 
de doença local e metástases distantes no abdome.

C

RM = ressonância magnética; TC = tomografia computadorizada.

Prognóstico

recomendações para avaliação do paciente idoso Gr
Basear a decisão de preservação vesical ou cistectomia 
radical em pacientes idosos/geriátricos com câncer de 
bexiga invasivo no estádio tumoral e comorbidades.

B

Avaliar comorbidades por uma escala validada tal 
como índice de comorbidades de Charlson. A escala 
ASA não deve ser utilizada nessa avaliação.

ASA = American Society of Anesthesiologists.

manejo da doença
recomendações na falha de tratamento do câncer de 
bexiga não músculo-invasivo

Gr

Em todos tumores T1 com alto risco de progressão 
(alto grau, multifocal, CIS e tamanho do tumor como 
observados nas diretrizes/EAU para câncer de bexiga 
não músculo-invasivo), cistectomia radical imediata é 
uma opção.

C

Em todos pacientes T1 que falham à terapia intravesi-
cal, cistectomia deve ser realizada.

B

Quimioterapia Neoadjuvante (QNa)
Quimioterapia neoadjuvante com base em Cisplatina melhora 
a sobrevida global (5-8% em 5 anos), independentemente do 
tipo de tratamento definitivo utilizado. No momento, não há 
nenhuma ferramenta disponível para avaliar quais pacientes 
tem uma maior probabilidade de se beneficiarem de quimiote-
rapia neoadjuvante.
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Entretanto, a QNA tem suas limitações em relação à seleção 
do paciente, desenvolvimento atual de técnicas cirúrgicas e 
combinações de quimioterápicos.

recomendações para quimioterapia neoadjuvante Gr
Oferecer QNA para câncer de bexiga T2-T4a, cN0M0. 
Nesse caso usar sempre terapia combinada com cis-
platina.

A

Não oferecer quimioterapia neoadjuvante para 
pacientes que são inelegíveis para combinações com 
cisplatina.

A

recomendações para pré e pós radioterapia Gr
Não oferecer RxT pré-op para melhorar sobrevida A
Oferecer RxT pré-op para câncer de bexiga MI desde 
que resulte em downstaging do tumor depois de 4-6 
semanas.

C

Cirurgia radical e derivação urinária

Conclusões Ne
Para câncer de bexiga músculo-invasivo a cistectomia 
é o tratamento curativo de escolha.

3

Um maior número de casos reduz a morbidade e a  
mortalidade da cistectomia.

3

Cistectomia radical inclui a remoção dos linfonodos 
regionais.

3

Há dados para indicar que a linfadenectomia estendi-
da x padrão/limitada melhora a sobrevida.

3
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Cistectomia radical em ambos sexos não deve incluir 
a  remoção completa da uretra em todos casos, a qual 
pode ser utilizada na reconstrução urinária da neobe-
xiga ortotópica. Íleo terminal e o cólon são os segmen-
tos intestinais de escolha para a derivação urinária

3

O tipo de derivação urinária não afeta o resultado 
oncológico.

3

Cistectomia laparoscópica e robô-assistida são 
Factíveis, mas ainda experimentais. A via aberta ainda 
é a melhor prática.

3

Em pacientes com câncer de bexiga invasivo, com 
mais de 80 anos, a cistectomia é uma opção.

3

Comorbidade, idade, tratamentos prévios para câncer 
ou outras doenças pélvicas, cirurgião, hospital, volume 
de cistectomias e tipo de derivação urinária influen-
ciam o resultado cirúrgico.

2

Complicações cirúrgicas da cistectomia e derivação 
urinária devem ser relatadas em sistema uniforme de 
classificação. Atualmente, o sistema de classificação 
para cistectomia mais adaptado é o Clavien.

2

Não existe nenhuma evidência conclusiva para a 
extensão ideal da linfadenectomia.

2

Contraindicações para neobexiga ortotópica são margens 
positivas ao nível da dissecção uretral, margens positivas em 
qualquer local da peça da bexiga (ambos os sexos), se o tumor 
primário é localizado no colo vesical ou na uretra (em mulhe-
res), ou se o tumor infiltra extensamente a próstata (homens).
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recomendações para cistectomia radical e derivação 
urinária

Gr

Não adiar a cistectomia mais do que 3 meses visto 
que aumenta o risco de progressão e a mortalidade 
câncer específica.

B

Antes da cistectomia, o paciente deve ser plena-
mente informado sobre os benefícios e os potencias 
riscos de todas alternativas possíveis, e a decisão 
final deve ser baseada numa discussão equilibrada 
entre paciente e cirurgião.

B

Uma neobexiga ortotópica deve ser oferecida a 
pacientes  homens e mulheres sem contraindicações 
e que não tenham nenhum tumor na uretra e ao nível 
da dissecção uretral.

B

Radioterapia pré-operatória não é recomendada em 
casos de subsequente cistectomia com derivação 
urinária.

A

Não oferecer cistectomia com preservação nervosa 
(sexual) como conduta padrão.

C

Oferecer técnicas de preservação sexual para homens 
B motivados a preservar sua função sexual visto que a 
maioria se beneficiará.

B

Selecionar pacientes baseado em:
•	  doença órgão confinado;
•	  ausência de qualquer tipo de tumor ao nível da 

próstata, uretra prostática e colo vesical.

A

Não oferecer cistectomia radical com preservação de 
órgãos pélvicos para mulheres como conduta padrão.

C

Oferecer técnicas de preservação sexual para mulhe-
res motivadas a preservar sua função sexual visto que 
a maioria se beneficiará.

C



45Câncer de Bexiga Músculo-Invasivo e Metastático

Selecionar pacientes baseado em:
•	  doença órgão confinado;
•	 ausência de tumor ao nível do colo vesical e uretra.

C

Preparo intestinal pré-operatório não é mandatório, 
rápidas manipulações podem reduzir o tempo de recu-
peração do intestino.

C

Oferecer cistectomia radical em T2-T4a, N0M0, e cân-
cer de bexiga não músculo-invasivo de alto risco.

A*

Linfadenectomia deve ser uma parte integrante da 
cistectomia.

A

A uretra pode ser preservada se as margens são 
negativas.
Se nenhuma neobexiga é conectada, a uretra deve ser 
avaliada regularmente.

B

*Atualizado seguindo consenso do painel do EAU.
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resumo de evidências e recomendações para cistec-
tomia laparoscópica/robótica

Ne

A cistectomia robótica tem um tempo operatório 
maior (1-1, 5hs), maior custo; mas menor tempo de 
internação (1-1, 5 dias) e menor perda sanguínea com-
parada à por via aberta.

1

As séries de cistectomia robótica tem viés de seleção 
de estádio quando comparadas às por via aberta.

1

A taxa de complicação em 90 dias, grau 3, é menor 
com robótica.

2

A maioria dos resultados oncológicos e de qualidade 
de vida não são diferentes entre a robótica e a aberta.

2

A experiência dos cirurgiões e o volume da instituição 
são considerados fatores chave para o desfecho da 
cirurgia robótica e a aberta, e não a técnica.

2

Recomendações sobre a definição de um caso desa-
fiador e a experiência de um cirurgião ainda estão 
sob discussão.

3

O uso de neobexiga após a robótica ainda parece 
subutilizado e resultados funcionais de reconstrução 
intraoperatória devem ser estudados.

4

recomendações Gr
Informar o paciente das vantagens e desvantagens 
da técnica aberta e robótica para selecionar a mais 
apropriada.

C

Selecionar centros com experiência, não técnicas 
específicas, para ambas, cirurgia aberta e robótica.

B

Cuidar com a subutilização da neobexiga e resultados 
após a cirurgia robótica.

C
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Figura 1:  Fluxograma para o manejo de câncer de bexiga uro-
telial t2-t4a N0m0.

Preservação vesical para doença localizada
ressecção trans-uretral do tumor de bexiga (rtu-b)
RTU-b isolada é possível como opção terapêutica apenas se
o crescimento tumoral é limitado à camada muscular 
superficial e se a biópsia de reestadiamento é negativa para 
tumor residual.

Diagnóstico
• Cistoscopia e ressecção tumoral
• Avaliação da uretra (1)
• Imagem tomográfica do abdome,
tórax e trato urinário superior 
• RM pode ser usada para estadiamento local

(1) Homens: biópsia da uretra prostática 
apical ou congelação durante a cirurgia. 

1 -  Mulheres: biópsia da uretra proximal 
ou congelação durante a cirurgia.

Pacientes selecionados pT2N0M0 
- Preservação vesical com tratamento 
multimodal pode ser considerada para 
tumores T2 
(Nota: alternativa, não terapia 
convencional)

(2) Radioterapia neoadjuvante não é 
recomendada.

Achados
•  Carcinoma urotelial da bexiga

pT2-4a, N0M0 clínico.

Quimioterapia neoadjuvante (2)
• Deve ser considerada em pacientes 
selecionados
• 5-7 % benefício de 5 anos de sobrevida

Cistectomia Radical
• Conheça os aspectos gerais da cirurgia 
o Preparo 
o Técnica cirúrgica 
o Linfadenectomia integrada 
o Derivação urinária 
o Momento da  cirurgia
• Um maior volume de casos melhora o 
desfecho

Quimioterapia adjuvante direta
• Não está indicada após cistectomia
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radioterapia externa
Radioterapia externa como monoterapia deve ser considerada 
como opção terapêutica apenas quando o paciente é impró-
prio para cistectomia ou no protocolo de preservação vesical 
com manejo multimodal.
Radioterapia também pode ser utilizada para conter sangra-
mentos do tumor quando o controle local não pode ser alcan-
çado com manipulação transuretral em função do extenso 
crescimento local da neoplasia (NE: 3).   

Quimioterapia e melhores cuidados de suporte
Com a quimioterapia com cisplatina como terapia primária 
para tumores localmente avançados em pacientes bem 
selecionados, respostas completas e parciais locais têm sido 
relatadas.

tratamento multimodal
Em grupos de pacientes muito bem selecionados as taxas de 
sobrevida a longo prazo do tratamento multimodal são com-
paráveis às da cistectomia precoce. Retardo no tratamento 
cirúrgico pode comprometer as taxas de sobrevida.

recomendações para preservação vesical em doença 
localizada

Gr

Não oferecer RTU de tumor vesical isolada como uma 
opção curativa de tratamento. Maioria dos pacientes 
não se beneficiarão.
Não oferecer radioterapia pré-operatória para melho-
rar sobrevida.

A

Não oferecer radioterapia isolada como tratamento 
inicial para câncer de bexiga localizado.

B

Oferecer radioterapia pré-operatória para CBMI operá-
vel desde que resulte em downstaging do tumor após 
4-6 semanas.

C
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Não oferecer quimioterapia isolada como tratamento 
inicial para câncer de bexiga localizado.

A

Oferecer intervenção cirúrgica ou tratamento multi-
modal como conduta terapêutica inicial, visto que são 
mais efetivos do que radioterapia isolada.

B

Oferecer tratamento multimodal como alternativa em 
pacientes bem selecionados e informados, especialmen-
te, para aqueles que a cistectomia não é uma boa opção.

B

tumores cirurgicamente não curáveis
Cistectomia paliativa para doença metastática
Cistectomia radical primária em câncer de bexiga T4b não 
é uma opção curativa. Se existem sintomas, a cistectomia 
radical pode ser uma opção terapêutica/paliativa. Derivações 
urinárias utilizando ou não intestino podem ser usadas, com 
ou sem cistectomia paliativa.

recomendações Gr
Oferecer cistectomia radical como tratamento palia-
tivo para pacientes com tumor localmente avançados 
inoperáveis.

B

Em pacientes com sintomas a cistectomia paliativa 
pode ser indicada.

B

Quimioterapia adjuvante

recomendação Gr
Oferecer quimioterapia adjuvante combinada baseada 
em cisplatina para pacientes com pT3/T4 e/ou pN+C 
se nenhuma quimioterapia neoadjuvante foi dada.

C
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doença metastática

evidências Ne
Na primeira linha, o performance status e a presença 
ou ausência de metástases viscerais são fatores inde-
pendentes de prognóstico para sobrevida.

1b

Na segunda linha, fatores prognósticos negativos são 
Metástases hepáticas, SP ≥ 1 e baixa hemoglobina 
(<10g/dl).

1b

Quimioterapia combinada contendo cisplatina pode 
alcançar sobrevida média acima de 14 meses com 
sobrevida livre de doença longa relatada em 15% dos 
pacientes com doença nodal e bom SP.

1b

QtX com droga única associada à baixa resposta de 
curta duração.

2a

QtX combinada com carboplatina é menos efetiva do 
que a baseada em cisplatina em termos de resposta 
completa e sobrevida.

2a

QtX combinada sem platina produz respostas 
substanciais em primeira e segunda linha.

2a

QtX combinada sem platina não tem sido testada con-
tra qtX padrão em pacientes que são candidatos ou 
não à QtX com cisplatina.

4

Não há QtX padrão para pacientes impróprios com 
câncer avançado ou metastático urotelial.

2b

Vinflunina alcançou o mais alto nível de evidência para 
tratamento de segunda linha, jamais relatado.

1b

Cirurgia pós-qtx depois de resposta completa ou par-
cial pode contribuir para sobrevida livre de doença a 
longo prazo.

3
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Ácido zoledronico e denosumab têm sido aprovados 
para todos tipos de cânceres incluindo câncer urote-
lial,  porque eles reduzem e postergam eventos rela-
cionados ao esqueleto em doença óssea metastática.

1b

recomendações para doença metastática Gr
Tratamento de primeira linha para pacientes elegíveis:
Uso de quimioterapia com cisplatina combinada 
com AGC, MVAC, preferivelmente com G-CSF, ou 
HD-MVAC com GCSF.

A

Quimioterapia combinada com carboplatina e sem-
-platina não são recomendadas.

B

Tratamento de 1ª linha em pacientes inelegíveis para cisplatina:
Uso de quimioterapia combinada com carboplatina ou  
agente único.

C

Para pacientes inelegíveis à cisplatina com SP 2 
ou função renal diminuída ou com pobres fatores 
prognósticos de Bajorin de 0-1, tratamento de 
primeira linha é quimioterapia combinada contendo 
carboplatina preferencialmente com emcitabina/
carboplatina.

B

Segunda linha de tratamento:
Em pacientes progredindo após quimioterapia combina-
da-baseada em platina para doença metastática, vinflu-
nine deve ser oferecido. Alternativamente, tratamento 
em protocolo de ensaio clínico pode ser oferecido.

A*

Ácido Zoledrônico ou denosumab são recomendados 
para o tratamento de metástases ósseas.

B

*Grau A de recomendação é fraco por um problema de signifi-
cância estatística.
GC = gemcitabina mais cisplatina; G-CSF = fator estimulante 
de granulócitos; MVAC = methotrexate, vinblastina, adriamy-
cina mais cisplatina; HD MVAC = alta dose de methotrexate, 
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vinblastina, adriamicina mais cisplatina; PS = performance  
status; PCG = palitaxel, cisplatina e gemcitabina.

Qualidade de vida relacionada à saúde (HrQoL)
Importantes determinantes da qualidade de vida são a perso-
nalidade do paciente, a forma de encarar e o apoio social.

recomendações para HrQoL Gr
O uso de questionários validados é recomendado para 
avaliar HRQoL em pacientes com câncer de bexiga 
músculo-invasivo.  

B

Exceto em comorbidades variáveis tumorais e falta de  
habilidades demonstrando claras contraindicações 
uma derivação urinária deve ser oferecida.

C

Informação pré-operatória ao paciente, seleção do  
paciente, técnicas cirúrgicas, e cuidadoso seguimento 
pós-operatório são as “chaves para alcançar bons 
resultados a longo prazo.

C

Paciente deve ser encorajado a tomar parte ativa no 
processo de decisão.
Clara e exaustiva informação com todos potenciais 
benefícios e efeitos colaterais deve ser provida, per-
mitindo aos pacientes tomar decisões baseadas em 
informações.

A

HRQoL = qualidade de vida relacionada à saúde;
CBMI = câncer de bexiga músculo-invasivo.



53Câncer de Bexiga Músculo-Invasivo e Metastático

Figura 2:  Fluxograma para o manejo de câncer de bexiga uro-
telial metastático.

GC = gemcitabina mais cisplatina; TFG = taxa de filtração glo-
merular; HD MVAC = altas doses de methotrexate, vinblastina, 
adriamycina mais cisplatina; MVAC = methotrexate, vinblasti-
na, adriamycina mais cisplatina; PCG = paclitaxel, cisplatina, 
gemcitabina; SP = status de performance.

CISPLATINA?
 SIM NÃO SIM

TRATAMENTO DE SEGUNDA LINHA

PS 0-1 PS ≥ 2

PS 2 ou 
TFG < 60ML/ MI

QtX combinada:
baseada em Carbo

PS ≥ 2 e 
TFG < 60ML/ MI

Nenhuma Qtx combinada.
Estudos clínicos.

Monoterapia, BSC.

Progressões
1. >6-12 meses depois da 1 

linha de qtx, adequada 
função renal
a. Re-exposição à primeira 
linha com cisplatina
b. Estudo clínico

2. Progressão
> 6-12 meses 
depois da 
primeira linha de 
qtx, PS 0-1, baixa 
função renal
a. vinflunina
b. estudo clínico

3. Progressão
< 6-12 meses 
depois da 
primeira linha de 
qtx, PS 0-1, baixa 
função renal
a. vinflunina
b. estudo clínico

a.  melhor suporte de 
cuidados

b. estudo clínico

Características do paciente
SP 0-1/2/>2

TFG>=/< 60ml/min
Comorbidades

                  PS 0-1 E 
           TFG ≥ 60ML/ MI
PADRÃO: GC
                   MVAC
                   HD MVAC
                   PCG
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DIRETRIZES Da Eau Em
CaNCER DE PRÓSTaTa

(Texto atualizado Março 2016)

N. Mottet (Coordenador), J. Bellmunt, E. Briers (Representante dos 
Pacientes), M. Bolla, P. Cornford (Vice-Coordenador), M. De Santis, 
A. Henry, S. Joniau, T. Lam, M.D. Mason, V. Matveev, H. van der Poel, 
T.H. van der Kwast, O. Rouvière, T. Wiegel
Colaboradores associados: R.C.N. van den Bergh, T. van den Broeck, 
N.J. van Casteren, W. Everaerts, L. Marconi, P. Moldovan

Introdução
Por favor, note que este texto apresenta uma versão resumida 
do texto completo da Diretriz de Câncer de Próstata (CPa) e 
consulta ao documento subjacente, mais detalhado, é altamente 
recomendado. O câncer de próstata é uma doença complexa 
e, além das características da doença, idade, comorbidades e 
preferência individual do paciente terão impacto sobre a escolha 
do tratamento. Todas as opções de tratamento disponíveis preci-
sam ser discutidas na íntegra com o paciente.

Epidemiologia e prevenção de risco
O câncer de próstata é o câncer mais comum em homens na 
Europa. É uma grande preocupação de saúde, especialmen-
te nos países desenvolvidos, devido à maior proporção de 
homens idosos na população em geral e o potencial risco de 
tratamento excessivo após o diagnóstico precoce. Existem 
três fatores de risco bem estabelecidos para CPa: o aumento 
da idade, origem étnica e predisposição genética. Atualmente, 
não há provas de alto nível de evidência que medidas preven-
tivas possam reduzir o risco de CPa.
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Sistemas de classificação e estadiamento
A classificação Tumor Nodo Metástase 2009 (TNM) é utilizada 
para estadiamento (Tabela 1).

Tabela 1: Classificação TNm 2009
T - Tumor primário
TX Tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
T1 Tumor clinicamente inaparente não palpável ou visível       

por imagem
T1a Tumor achado histológico incidental em 5% ou 

menos de tecido ressecado
T1b Tumor achado histológico incidental em mais de    

5%  de tecido ressecado 
T1c Tumor identificado por biópsia com agulha (e.g.

por causa do elevado nível   do antígeno prostá-
tico específico (PSA)) 

T2 Tumor confinado dentro da próstata1

T2a Tumor envolve metade  de um lobo ou menos
T2b Tumor invade mais do que a metade de um lobo, 

mas não ambos os lobos
T2c Tumor envolve ambos os lobos

T3 Tumor se estende através da capsula prostática 2

T3a Extensão extracapsular (unilateral ou bilateral)
Incluindo envolvimento microscópico do colo 
vesical

T3b Tumor invade vesícula (s) seminal (s)
T4 Tumor é fixo ou invade estruturas adjacentes que não 

a vesícula seminal: esfíncter externo, reto, músculos 
elevadores e/ou parede pélvica
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N - Linfonodos regionais3

NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástases em linfonodos regionais
N1 Metástases em linfonodos regionais4

m - metástases à distâncias5

MX Metástase à distância não pode ser avaliada
M0 Ausência de metástase
M1 Metástase à distância

M1a Linfonodos não regional (s)
M1b Óssea (s)
M1c Outro local (s)

1  Tumor encontrado em um  ou ambos os lobos por biópsia  
   com agulha, mas não palpável ou visível por imagem, é 
   classificado como T1c.
2 Invasão do ápice prostático ou dentro (mas não além) da 
cápsula prostática, não é classificado como pT3, mas 
como pT2.
3 Os linfonodos regionais são os linfonodos da pélvis 
   verdadeira, os quais essencialmente são os nodos pélvicos
   abaixo da bifurcação das artérias ilíacas comum.
4 Lateralmente não afeta a classificação N.
5 Quando mais de um local de metástases esta presente, 
   a categoria mais avançada deve ser usada.
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Tabela 2: Grupos de risco Eau para recidiva bioquímica de 
CPa localizado e localmente avançado

Definição
Risco baixo Risco 

Intermediário
Risco alto

PSA < 10 ng/ml
e EG < 7
e cT1-T2a

PSA 10-20 ng/ml
ou EG 7
ou cT2b

PSA > 20 ng/ml
ou EG > 7
ou cT2c

qualquer PSA
qualquer EG
cT3-4 ou cN+

Localizado Localmente
avançado

ES = Escore de Gleason; PSA = Antígeno prostático específico

Diretrizes para triagem e detecção precoce NE GR
Não sujeitar homens ao teste de PSA sem 
aconselhamento quanto aos potenciais riscos e 
benefícios.

3 B

Oferecer uma estratégia de rastreamento indi-
vidualizada e adaptada ao risco, para homens 
com bom performance status e com expectati-
va de vida de pelo menos 10 a 15 anos.

3 B

Oferecer teste de PSA precoce em homens com 
risco elevado de CPa: 
•	  homens > 50 anos de idade;
•	  homens > 45 anos de idade e história familiar 

de CPa;
•	  afro-americanos > 45 anos de idade;
•	  homens com um nível de PSA > 1 ng / mL aos 

40 anos de idade;
•	  homens com um nível de PSA > 2 ng / mL 

aos 60 anos de idade.

2b A
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Oferecer uma estratégia adaptada ao risco 
(baseada no nível basal de PSA), com intervalos 
de seguimento de 2 anos para indivíduos inicial-
mente em risco: 
•	  homens com um nível de PSA > 1 ng / mL aos 

40 anos de idade;
•	  homens com um nível de PSA > 2 ng / mL 

aos 60 anos de idade.
Adiar seguimento em 8 anos naqueles que não 
estão em risco.

3 C

Decidir sobre a idade em que o diagnóstico pre-
coce do CPa deve ser interrompido com base 
na expectativa de vida e performance status; 
homens que tem uma expectativa de vida < 15 
anos não são susceptíveis ao benefício.

3 A

PSA = Antígeno específico prostático.

avaliação Diagnóstica
Diagnóstico clínico
O câncer de próstata é geralmente suspeitado com base no 
exame de toque retal (EDR) e/ou nos níveis de PSA. O diagnós-
tico definitivo depende da verificação histopatológico de ade-
nocarcinoma nas cores da biópsia de próstata ou descoberta 
inesperada nos espécimes de ressecção transuretral da prós-
tata ou prostatectomia para o aumento benigno da próstata.
A decisão de avançar com o diagnóstico ou o estadiamento 
é guiado pelas opções de tratamento disponíveis para o 
paciente, levando em consideração a idade do paciente e as 
comorbidades. Procedimentos que não afetarão a decisão 
terapêutica usualmente devem ser evitados.
O laudo da patologia da biópsia inclui o tipo de carcinoma 
e parâmetros que descrevem a sua extensão (por exemplo, 
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proporção de cores positivos, porcentagem ou mm de envol-
vimento do carcinoma por core), bem como pontuação de 
Gleason por local da biópsia e pontuação global de Gleason. 
O laudo do espécime da prostatectomia radical inclui o tipo 
de carcinoma, pontuação global de Gleason, o estágio pato-
lógico e o status da margem cirúrgica. Recentemente, os gru-
pos do ISUP-WHO 2014 foram adotados, o que permite  que 
os pacientes compreendam melhor o comportamento dos 
carcinomas de próstata diagnosticados, enquanto separa o 
adenocarcinoma Gleason 7 em duas categorias de prognósti-
co bastante distintas; grupo 2 para Gleason 7 (3 + 4) e grupo 3 
para  Gleason 7 (4 + 3) (ver Tabela 3). Este agrupamento ISUP-
WHO 2014  será gradualmente introduzido no relatório padrão 
do laudo patológico.
 

Tabela 3: Grupos ISuP 2014
Escore de Gleason Grupo
2-6 1
7 (3 + 4) 2
7 (4 + 3) 3
8 (4 + 4) ou (3 + 5) ou (5 + 3) 4
9-10 5

ISUP = Sociedade Internacional de Patologia Urológica.

Diretrizes para o diagnóstico clínico de CPa NE GR
Basear a decisão de realizar uma biópsia em 
testes de PSA e EDR.

2b A

Usar anestésico local para infiltração 
periprostática para biópsia por agulha de 
próstata.

1a A
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Para o diagnóstico inicial, realizar uma biópsia 
de 10-12 cores transretal ou transperineal da  
zona periférica sob a orientação do ultrassom.

2a B

Executar biópsia por agulha de próstata 
transretal utilizando proteção antibiótica.

1b A

Inicialmente, não oferecer biópsias na zona de 
transição devido as baixas taxas de detecção.

2b B

Usar as opções adicionais de diagnóstico em 
homens assintomáticos com um EDR normal e 
um PSA entre 2,0 e 10 ng / mL (calculadora de 
risco, ou um adicional sérico ou teste baseado 
na urina [por exemplo PHI, 4Kscore ou PCA3] ou 
imagem).

3 C

Não utilizar a ressecção transuretral da próstata 
como uma ferramenta para a detecção do 
câncer.

2a A

Executar uma série de biópsias repetidas para 
indicações persistentes de CPa (EDR anormal, 
PSA elevado e resultados histopatológicos 
sugestivos de malignidade à biópsia inicial).

2a B

Assegurar que biópsias de próstata a partir 
de diferentes regiões são apresentadas 
separadamente para processamento e relatório 
patológico.

3 A

Usar o ISUP 2005 Escore de Gleason modificado 
para a classificação do CPa.

2a A

Aderir às Diretrizes do consenso ISUP 2010 para 
o processamento e relatório de espécimes da 
prostatectomia.

3 A

EDR = exame digital retal; ISUP = Sociedade Internacional de 
Patologia Urológica; PCA3 = gene do câncer da próstata 3; 
PHI = Índice de Saúde da próstata; PSA = Antígeno específico 
prostático.
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Diretrizes para o processamento de espécimes 
de prostatectomia

NE GR

Assegurar a incorporação total  por secção con-
vencional (quadrante) ou secção total.

3 C

Pintar toda a superfície antes de cortar, para 
avaliar a margem cirúrgica.

3 A

Examinar o ápice e a base separadamente, uti-
lizando o método de cone com secção sagital 
ou radial.

3 A

Recomendações para a imagem – biópsia de 
repetição

NE GR

Antes de repetir a biópsia, realizar mpMRI quan-
do suspeita clínica de CPa persiste apesar de 
biópsias negativas.

1a A

Durante repetição da biópsia incluir biópsias 
sistemáticas e direcionadas a quaisquer lesões 
vistas por mpMRI .

2a B

mpMRI = Ressonância magnética multiparamétrica.

Diretrizes para estadiamento do CPa
Qualquer estadio de grupo de risco NE GR
Não utilizar TC e TRUS para estadiamento local 2a A

CPa de baixo risco localizado NE GR
Não utilizar exames de imagem para 
estadiamento.

2a A
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CPa de risco intermediário NE GR
Predominando padrão de Gleason 4, triagem 
metastática, incluir pelo menos imagens abdo-
minopélvica e TC / MRI e cintilografia óssea 
para fins de estadiamento.

2a A*

Predominando padrão de Gleason 4, utilizar 
mpMRI da próstata para estadiamento local e 
triagem metastática. 

2b A

CPa de alto risco localizado / alto risco local-
mente avançado

NE GR

Utilizar mpMRI da próstata para estadiamento 
local.

2b A

Realizar  triagem metastático incluindo pelo 
menos imagem abdominopélvica e cintilografia 
óssea.

2a A

* Atualizado segundo painel  do consenso.
TC = Tomografia computadorizada; mpMRI = Ressonância 
magnética multiparamétrica; TRUS = ultrassom transretal. 

manejo da Doença
Tratamento postergado
Muitos homens com CPa localizado não irão se beneficiar do 
tratamento definitivo, e 45% dos homens com PSA detectado 
seriam candidatos para tratamento diferido. Em homens com 
comorbidades e expectativa de vida limitada, o tratamento de 
CPa localizado pode ser adiado para evitar a perda de qualida-
de de vida (QV).



64 Câncer de Próstata

Diretrizes – Tratamento primário do CPa
Tratamento primário do CPa GR
Comentários 
Gerais

Discutir as várias modalidades de tratamento 
(vigilância ativa, cirurgia e radioterapia) com os 
pacientes adequados para tais tratamentos.

A*

Em pacientes que são candidatos a prostatecto-
mia radical, discutir todas as abordagens (isto é, 
aberta, laparoscópica ou robótica) como opções 
de tratamento aceitáveis uma vez que nenhuma 
demonstrou claramente a superioridade em ter-
mos de resultados funcionais ou oncológicas.

A

Oferecer EBRT a todos os grupos de risco CPa 
não metastático.

A

Oferecer IMRT para tratamento definitivo de CPa 
por EBRT.

A

Tratamento Comentário
CPa baixo 
risco

Espera 
vigilante

Oferecer EV aos pacientes não 
elegíveis para tratamento cura-
tivo local e aqueles com uma 
expectativa de vida curta.

A

Enquanto em EV, basear a 
decisão de iniciar o tratamento 
não curativo sobre sintomas e 
progressão da doença.

B
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Vigilância
ativa

Oferecer VA para os pacientes 
com  o menor risco de 
progressão do câncer: > 10 
anos a expectativa de vida,  
cT1 / 2,
PSA ≤ 10 ng / mL, biópsia 
Gleason escore ≤ 6, ≤ 2 
biópsias positivas,  mínimo 
envolvimento dos fragmentos 
da biópsia (≤ 50 % câncer por 
biópsia).

A

Basear o seguimento no EDR, 
PSA e biópsias repetidas. O 
intervalo ideal de seguimento 
ainda é incerto.

A

Prostatectomia
Radical

Oferecer PR para os pacientes 
com expectativa de vida  > 10 
anos.

A

Oferecer cirurgia poupadora de 
nervos em pacientes potentes 
no pré-operatório com baixo 
risco de doença extracapsular 
(T1c, GS <7 e PSA <10 ng / mL, 
ou consultar Partin tabelas / 
nomogramas).

B

Não realizar LND em CPa de 
baixo risco.

A

Radioterapia Em câncer de próstata de 
baixo risco, a dose total deve 
ser 74 a 78 Gy.

A

Em pacientes com CPa e baixo 
risco, sem TURP prévia e com 
bom IPSS e volume prostático 
> 50 gramas, oferecer  braqui-
terepia LDR.

A
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Crioterapia,
HIFu

Oferecer crioterapia e HIFU 
apenas em ensaio clínico. A 
falta de eficácia a longo prazo 
em comparação com a terapia 
padrão tem que ser discutido 
com os pacientes.

C

Terapia
focal

Não oferecer  terapia focal do 
CPa como uma alternativa tera-
pêutica, fora de ensaios clínicos.

A

Supressão
androgênica

Impróprio. A

CPa risco
Intermediá-
rio

Espera 
vigilante

Oferecer EV aos pacientes 
não elegíveis para tratamento 
curativo e para aqueles com 
expectativa de vida curta.

A

Vigilância
ativa

Não é uma opção. A

Prostatectomia 
Radical

Oferecer PR aos pacientes com 
expectativa de vida > 10 anos.

A

Oferecer cirurgia poupadora de 
nervos em pacientes potentes 
no pré-operatório com baixo 
risco de doença extracapsular 
(T1c, GS <7 e PSA <10 ng / mL, 
ou consultar Partin tabelas /
nomogramas).

B

Risco intermediário, doença 
extracapsular, usar mpMRI 
como ferramenta de decisão 
para selecionar pacientes para 
procedimentos poupadores de 
nervos.

B

Realizar LND se risco estimado 
para linfonodos positivos > 5 %.

B

Não realizar LND limitada. A
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Em pacientes com CPa 
pT3N0M0 e um PSA indetectável 
após PR , discutir radioterapia 
adjuvante, porque, pelo menos, 
melhora BFS.

A

Informar os pacientes CPa 
pT3N0M0 e PSA indetectável 
após PR sobre a irradiação de 
resgate, como uma alternativa 
a irradiação adjuvante, quando 
PSA aumentar.

A

Não oferecer HT adjuvante para 
pN0.

Radioterapia CPa de risco  intermediário usar 
uma dose total de 76-78 Gy, em 
combinação com ADT a curto 
prazo (4-6 meses).

A

monoterapia
supressão
androgênica

Não há lugar em pacientes assin-
tomáticos.

A

CPa risco alto Espera Vigilante alto risco localizado: Oferecer 
EV aos pacientes não elegíveis 
para tratamento curativo e para 
aqueles com expectativa de vida 
curta.
alto risco localmente avançado: 
Em pacientes M0 localmente 
avançados relutantes ou 
incapazes de receber qualquer 
tipo de tratamento local, oferecer 
uma política de tratamento 
diferido usando ADT como 
monoterapia para pacientes 
assintomáticos com um PSA-
DT> 12 meses e um PSA <50 ng 
/ mL e tumor não pobremente 
diferenciado.

A
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Vigilância ativa Não adequado. A
Prostatectomia 
Radical

Não oferecer NHT antes da PR. A
Realizar LND em CPa de risco 
alto.

A

Não realizar LND limitada. A
Risco alto localizado: oferecer 
PR como tratamento multimo-
dal para pacientes com CPa de 
alto risco localizado e expecta-
tiva de vida> 10 anos.

B

Oferecer cirurgia poupadora de 
nervos em pacientes potentes 
no pré-operatório com baixo 
risco de doença extracapsular 
(consultar Partin tabelas /
nomogramas).

B

Doença de alto risco, usar 
mpMRI como ferramenta 
de decisão para selecionar 
pacientes para procedimentos 
poupadores de nervos.

B

alto risco localmente avan-
çado: oferecer PR como 
tratamento multimodal para 
pacientes altamente seleciona-
dos com CPa localmente avan-
çado (cT3b-T4 N0 ou qualquer 
T  N1 ). Não considerar cirurgia 
poupadora de nervos.

C

Em pacientes com CPa 
pT3N0M0 e um PSA indetec-
tável após PR, discutir radiote-
rapia adjuvante, porque, pelo 
menos, melhora BFS.

A
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Informar os pacientes CPa 
pT3N0M0 e PSA indetectável 
após PR sobre a irradiação de 
resgate, como uma alternativa 
a irradiação adjuvante, quando 
PSA aumentar.

A

Radioterapia CPa de alto risco localizado 
usar uma dose total de 76-78 
Gy, em combinação com ADT a 
longo prazo (2-3 anos).

A

CPa de alto risco localmente 
avançado cN0, oferecer RT em  
combinação com ADT a longo 
prazo (2-3 anos).

A

monoterapia
supressão
androgênica

Reservado para pacientes relu-
tantes ou incapazes de receber 
qualquer tipo de tratamento 
local, sintomáticos ou assin-
tomáticos com um PSA-DT < 
12 meses e um PSA > 50 ng / 
mL e tumor pobremente dife-
renciado.

A

Pacientes N1
cN1 Em pacientes com CPa cN+, oferecer EBRT pélvi-

ca com imediata ADT de longo prazo.
B

pN1 após 
LND

Oferecer ADT adjuvante para nodo-positivo (pN+). A
Oferecer ADT adjuvante com radioterapia adi-
cional.

B

Oferecer observação (manejo expectante) para 
pacientes após LND < 2 nodos mostrando envol-
vimento microscópico, com PSA < 0,1 ng/ml e 
ausência de extensão extranodal.

B
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CPa
metastático

Espera 
Vigilante

Pacientes M1 assintomáticos, 
castração diferida deve ser 
discutido com paciente bem- 
informado.

B

Vigilância ativa Impróprio. A
Prostatectomia 
Radical

Inadequado fora de ensaio 
clínico.

A

Radioterapia
de próstata

Inadequado fora de ensaio 
clínico.

A

Supressão
androgênica

Oferecer castração cirúrgica 
ou medicamentosa (agonista 
LHRH ou antagonista).

A

Oferecer castração combinada 
com quimioterapia para todos 
pacientes  cuja primeira apre-
sentação é a doença M1 e que 
esteja apto para a quimioterapia.

A

Oferecer castração com ou sem 
antiandrógeno aos pacientes 
impróprios ou relutantes a con-
siderar a castração combinada 
com quimioterapia.

A

Não oferecer a castração com-
binada com  tratamento local 
/ outros novos tratamentos 
hormonais (acetato de abira-
terona e enzalutamida) fora de 
ensaios clínicos.

A

Em pacientes M1 assintomáticos, 
oferecer castração imediata para 
adiar a progressão para estágio 
sintomático e prevenir complica-
ções  graves relacionadas com a 
progressão da doença.

A
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Câncer de próstata  M1 
sintomáticos, oferecer cas-
tração imediata para aliviar 
os sintomas e reduzir o risco 
de sequelas potencialmente 
catastróficas de doença avan-
çada (compressão da medula 
espinhal, fraturas patológicas, 
obstrução uretral, metástases 
extraesqueléticas).

A

Em pacientes M1 tratados com 
agonista  LHRH, oferecer admi-
nistração de curto prazo de 
antiandrógenos para reduzir o 
risco de  fenômeno flare-up.

A

Iniciar antiandrógenos utili-
zados para a prevenção do 
flare-up no mesmo dia que o 
análogo LHRH é iniciado ou 
até 7 dias antes da primeira 
aplicação de análogo LHRH, se 
o doente tem sintomas). Tratar 
durante quatro semanas.

A

Não oferecer antiandrógeno 
como monoterapia em pacien-
tes M1.

A

Oferecer antagonistas LHRH, 
especialmente em pacientes 
com iminente compressão da 
medula espinhal ou obstrução 
vesical.

B

Em pacientes M1 assintomá-
ticos, oferecer tratamento 
intermitente para pacientes 
altamente motivados, com 
grande resposta do PSA após o 
período de indução.

B
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Os pacientes M1 utilizar calen-
dário publicado em ensaios 
clínicos no momento do tra-
tamento intermitente. Parar 
tratamento quando o nível de 
PSA é < 4ng/ml após 6-7 meses 
de tratamento. Retomar o 
tratamento quando o nível de 
PSA é > 10-20 ng / mL (ou de 
volta ao nível original, se < 20 
ng / mL).

C

Em pacientes M1, oferecer tra-
tamento combinado com ago-
nistas LHRH e NSAA quando 
uma modalidade intermitente 
é utilizada.

A

*Atualizado seguindo painel consenso.
ADT = terapia de privação androgênica; VA = vigilância ativa; 
BFS = sobrevida livre de progressão bioquímica; EDR = exame 
digital retal; EBRT = terapia de radiação externa; HIFU = ultras-
som focal de alta intensidade; HT = terapia hormonal; IMRT 
= radioterapia de intensidade modulada; IPSS = escore inter-
nacional de sintomas prostáticos; LDR = baixa taxa de dose; 
LHRH = hormônio liberador do hormônio luteinizante; eLND 
= dissecção linfonodal (estendida); LN = linfonodo; mpMRI 
= ressonância magnética multiparamétrica; NHT = terapia 
hormonal neoadjuvante; NSAA = antiandrógeno não esteroi-
dal; PSA = antígeno próstata específico; PSA-DT = tempo de 
duplicação do PSA; RP = prostatectomia radical; RT= terapia 
de radiação; TURP = ressecção transuretral da próstata; EV = 
espera vigilante.
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Diretrizes para o tratamento de idosos (> 70 anos de idade)

avaliação NE
Realizar  triagem sistemática do estado de saúde em  
idosos com CPa localizado.

A

Usar a ferramenta de triagem G8 para o rastreamento 
do estado de saúde.

A

Realizar avaliação geriátrica completa em pacientes 
com avaliação G8 ≤ 14.

A

Opções de tratamento para idosos, de acordo com 
seu estado de saúde:
1. Oferecer tratamento padrão para homens idosos 
saudáveis;
2.  Oferecer tratamento padrão para os pacientes 

doentes (por doença reversível) após resolução dos 
problemas geriátricos;

3.  Oferecer tratamento adaptado para paciente débil 
(doença irreversível);

4. Oferecer apenas tratamento paliativo sintomático 
para pacientes que estão muito doentes com doença 
terminal. 

B

Tratamento NE GR
Doença localizada
Oferecer tratamento padrão a idosos vulnerá-
veis (após a otimização de estado) com expecta-
tiva de vida > 10 anos.

2b A

Oferecer tratamento individualizado com base 
na expectativa de vida, sintomas e fatores de 
risco para idosos, com  expectativa de vida < 10 
anos.

2b A
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 Idosos frágeis ou “demasiado doentes”, oferecer 
ADT imediato apenas para a paliação de sinto-
mas.

1b A

Oferecer terapia ablativa minimamente invasiva 
apenas para idosos selecionados e vulneráveis 
com doença de risco intermediário.

3 B

Doença avançada (localmente avançada/doença metastá-
tica)
Avaliar o estado mineral ósseo e prevenir fratu-
ras relacionadas com a osteoporose em idosos.

2b A

Oferecer novos quimioterápicos e agentes hor-
monais para adaptar-se a adultos vulneráveis.

1b B

ADT = terapia de privação androgênica.

Câncer de próstata resistente à castração
Nenhuma estratégia definitiva sobre as opções de tratamento 
(qual droga / qual primeira droga) pode ser concebida

Estado Castração-Resistente GR
Assegurar que os níveis de testosterona são confirma-
dos como < 50 ng / mL, antes de diagnosticar CRPC.

A

Não tratar pacientes para CRPC não metastático fora 
de um ensaio clínico.

A

Aconselhar, gerir e tratar pacientes com mCRPC em 
equipe multidisciplinar.

A

Nos homens tratados com bloqueio androgênico 
máximo, parar a terapia antiandrogênica uma vez que 
a progressão do PSA for documentada. Comentário: 
Quatro a seis semanas após a descontinuação da 
flutamida ou bicalutamida, efeito antiandrógeno da 
retirada será evidente.

A
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Tratar pacientes com mCRPC com agentes de 
prolongamento da vida. Basear a escolha do 
tratamento de primeira linha sobre o estado de 
desempenho, sintomas, comorbidades e extensão da 
doença (por ordem alfabética: abiraterona, docetaxel, 
enzalutamida, o rádio-223, sipuleucel-T).

A

Oferecer aos pacientes com mCRPC que são candi-
datos a terapia citotóxica docetaxel com 75 mg / m2 a 
cada 3 semanas.

A

Em pacientes com mCRPC e progressão após a qui-
mioterapia com docetaxel, oferecer novas opções de 
tratamento para prolongar a vida, que incluem cabazi-
taxel, abiraterona, enzalutamida e rádio-223.

A

Oferecer agentes protetores ósseos para pacientes 
com metástases ósseas para prevenir complicações. 
Entretanto , os benefícios devem ser balanceados com 
a toxicidade destes agentes, e a necrose de mandíbu-
la, em particular, deve ser evitada.

A

Oferecer suplementação de cálcio e vitamina D quan-
do prescrito denosumab ou bifosfonados.

A

Tratar metástases ósseas dolorosas cedo, com medi-
das paliativas, como EBRT, radionuclídeos e uso ade-
quado de analgésicos.

B

Em pacientes com compressão da medula espinhal, 
iniciar imediatamente doses elevadas de corticos-
teroides e avaliar para cirurgia de coluna vertebral 
seguida por irradiação. Oferecer somente a terapia de 
radiação, se a cirurgia não for apropriada.

A

EBRT = terapia de radiação externa; mCRC = câncer de prósta-
ta castração-resistente metastático; PSA = antígeno específi-
co da próstata.
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Figura 1: Fluxograma das potenciais opções tera-
pêuticas após a progressão do PSa seguindo 
terapia hormonal em pacientes metastáticos.

mCRPC PS 2*

Assintomático 
vigilância 
Antiandrógenos 
convencionais

Evidência de 
doença 
progressiva 
Radium-22Bom performance status 0 ou 1

sem mets
visceral

mets
visceral

DocetaxelDocetaxel
Radium-223

Terapias de segunda linha
(dependentes de
tratamentos anteriores) 
Docetaxel 
Abiraterona 
Enzalutamida 
Cabazitaxel 
Radium-223

Homens com doença
 sintomática e/ou
 metástases viscerais

Homens sintomas leves
 ou assintomáticos
 sem evidência de
metástases viscerais  
Abiraterona
 Sipuleucel
 Tenzalutamida
? Docetaxel

PS= Performance Status; mCRC = câncer de próstata metas-
tático resistente à castração; Mets = metástases.
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Diretrizes para cuidados de suporte de mCRPC
Estas recomendações estão em acréscimo a terapia sistêmica 
apropriada.

Recomendações NE GR
Oferecer agentes protetores ósseos para 
pacientes com metástases ósseas para prevenir 
complicações. No entanto, os benefícios devem 
ser balanceados contra a toxicidade destes 
agentes e, a necrose de mandíbula, em particu-
lar, deve ser evitada.

1a B

Prescrever suplementos de cálcio e vitamina D 
ao prescrever denosumab ou bifosfonados.

1b A

Tratar cedo metástases ósseas dolorosas, com 
medidas paliativas, como radioterapia externa, 
radionuclídeos e uso adequado de analgésicos.

1a B

Em pacientes com compressão da medula espi-
nhal iniciar doses elevadas de corticosteroides 
imediatamente e avaliar cirurgia da coluna verte-
bral seguida por irradiação. Oferecer a terapia de 
radiação sozinho, se a cirurgia não for apropriada.

1b A

Seguimento
Seguimento após o tratamento com intenção curativa
•		 Depois de RP, PSA deve ser indetectável (< 0,1 ng / mL). PSA 

> 0,1 ng / mL após RP é  sinal de tecido prostático residual. 
Depois que obtido  PSA não detectável  seguindo RP, um 
PSA > 0,2 ng / ml, e subindo, está associado com  doença 
recorrente. 

•		 Após radioterapia, um aumento no PSA > 2 ng / mL acima 
do ponto mais baixo, ao invés de um valor  limiar específico, 
é o sinal mais confiável de recorrência. 

•		 Nódulos palpáveis e aumento do PSA são frequentemente 
sinais de recorrência local.
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Diretrizes para  acompanhamento após  tratamento 
com intenção curativa

GR

Rotineiramente no seguimento dos pacientes assin-
tomáticos, obter  história da doença específica, PSA 
sérico complementado por EDR. Estes devem ser rea-
lizados em 3, 6 e 12 meses após o tratamento, após a 
cada 6 meses até 3 anos, e, em seguida, anualmente.

B

Imagem para detectar recorrência local só é reco-
mendado se isso afeta o planejamento do tratamento. 
Biópsia geralmente não é necessária antes de terapia 
de segunda linha.

B

Rotineiramente não oferecer exames ósseos e outras 
modalidades de imagem para pacientes assintomáti-
cos se não há sinais de recidiva bioquímica. No caso 
de pacientes ter dor óssea ou outros sintomas de 
progressão, reestagiamento deve ser considerado 
independente do nível do PSA sérico.

B

EDR = Exame digital retal; PSA = Antígeno específico da 
próstata.

Diretrizes para seguimento durante o tratamento 
hormonal

GR

Avaliar pacientes de 3-6 meses após o início do trata-
mento.

A

No mínimo, deve-se incluir testes de medição de PSA 
sérico, EDR, testosterona sérica, e uma avaliação cui-
dadosa dos sintomas, a fim de avaliar a resposta ao 
tratamento e efeitos secundários.

A

Em pacientes submetidos a privação androgênica 
intermitente, monitorar PSA e testosterona em inter-
valos fixos durante a pausa do tratamento (mensal ou 
a cada três meses).

A
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Adaptar o seguimento individual do paciente, de acor-
do com o estágio da doença, os sintomas anteriores, 
fatores prognósticos e o tratamento dado.

A

Em pacientes com doença estágio M0 com boa res-
posta ao tratamento, programar seguimento a cada 6 
meses. Como requisito mínimo, incluir história especí-
fica da doença, EDR e PSA sérico.

A

Em pacientes com doença estágio M1 com boa res-
posta ao tratamento, programar seguimento a cada 
3 a 6 meses. Como requisito mínimo, incluir história 
específica da doença, EDR, PSA sérico, hemoglobina, 
creatinina sérica e fosfatase alcalina. O nível de testos-
terona deve ser verificado, especialmente durante o 
primeiro ano.

A

Aconselhar os pacientes (especialmente  M1b) sobre 
os sinais clínicos sugestivos de compressão da medu-
la espinhal.

A

Quando a progressão da doença ocorrer, ou se o 
paciente não responder ao tratamento, adaptar / indi-
vidualizar seguimento.

A

Em pacientes com suspeita de progressão, avaliar o 
nível de testosterona. Por definição CRPC requer nível 
de testosterona < 50 ng / ml ( < 1 ml / l).

B

Não oferecer imagens de rotina para paciente estável. B
CRPC = câncer de próstata resistente à castração;
EDR = exame digital  retal; PSA = antígeno específico da próstata.
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Introdução
A utilização de técnicas de imagem como a ultrassonografia 
(US) e a tomografia computadorizada (TC) aumentaram a 
detecção do câncer de células renais (CCR) assintomático. 
O ápice de incidência de CCR é entre 60 e 70 anos de idade, 
com uma proporção de 3:2 entre homens e mulheres. Fatores 
etiológicos abrangem fatores de estilo de vida, como hábito 
de fumar, obesidade e hipertensão. A profilaxia mais eficaz é 
evitar o hábito de fumar cigarros e a obesidade.

Diagnóstico histológico
Existe uma variedade de tumores renais, e cerca de 15 % 
são benignos. Todas as lesões renais requerem exames para 
verificar a existência de comportamento maligno.

Resumo de evidências NE
Exceto para o AML, a maioria dos outros tumores 
renais não pode ser diferenciada do CCR por radiolo-
gia e deve ser tratada da mesma forma que o CCR.

3

Para oncocitomas comprovados por biópsia, a espera 
vigilante (tratamento conservador) é uma opção.

3
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Não há uma abordagem de tratamento oncológico 
para tumores renais avançados incomuns.

3

Recomendações GR
Os cistos Bosniak ≥ tipo III devem ser considerados 
CCR e tratados de acordo. Trate de cistos Bosniak tipo 
III ou IV da mesma forma que o CCR.

C

Trate a maioria das AMLs com vigilância ativa.
Trate com embolização arterial seletiva ou CPN para:
• tumores grandes (não existe um limiar de interven 

ção recomendado, há controvérsias sobre o antigo 
tamanho recomendado de > 4 cm de largura);

• mulheres em idade fértil;
• pacientes cujo acompanhamento posterior ou aces-

so a cuidados emergenciais seja inadequado.

C

Para AML > 3 cm sem necessidade de intervenção 
cirúrgica, pode ser considerado um tratamento médi-
co com everolimo.

C

Trate todos os tumores com a aparência radiológica 
do CCR da mesma forma.

C

Ofereça espera vigilante (tratamento conservador) a 
pacientes com oncocitomas comprovados por bióp-
sia.

C

Para tumores renais avançados incomuns, elabore 
tratamentos oncológicos individualizados para cada 
paciente.

C

AML = angiomiolipoma; CPN = cirurgia poupadora de néfrons.

Sistema de estadiamento
A atual classificação TNM (Tumour Node Metastasis) da 
UICC de 2009 é recomendada para o estadiamento do CCR 
(Tabela 1).



83Carcinoma de Células Renais

Tabela 1: O sistema TNM de classificação de estadiamento 
de 2009

T – Tumor primário
TX Não é possível avaliar o tumor primário
T0 Nenhuma evidência de tumor primário

T1 Tumor ≤ 7 cm na maior dimensão, limitado ao rim
T1a Tumor ≤ 4 cm na maior dimensão, limitado ao rim
T1b Tumor > 4 cm, mas ≤7 cm na maior dimensão

T2 Tumor > 7 cm na maior dimensão, limitado ao rim
T2a Tumor > 7 cm na maior dimensão, mas ≤ 10 cm 
T2b Tumores > 10 cm limitados ao rim

T3 O tumor se estende às principais veias ou tecidos 
perinéfricos, mas não à glândula adrenal ipsilateral e 
não além da fáscia de Gerota
T3a O tumor se estende muito à veia renal ou seus 

ramos segmentais (que contêm músculos) ou 
o tumor invade a gordura do sino (peripélvico) 
perirrenal e/ou renal, mas não além da fáscia de 
Gerota

T3b O tumor se estende muito à veia cava abaixo do 
diafragma

T3c O tumor se estende muito à veia cava ou sua 
parede acima do diafragma ou invade a parede da 
veia cava

T4 O tumor invade além da fáscia de Gerota (incluindo 
uma extensão contígua na glândula adrenal ipsilateral)

N – LNs regionais
NX Não é possível avaliar os LNs regionais

N0 Ausência de metástase LN
N1 Metástase no LN regional
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M – Metástase distante
M0 Ausência de metástase distante
M1 Metástase distante

Um serviço de apoio para perguntas específicas sobre a clas-
sificação TNM está disponível em <http://www.uicc.org/tnm>.
LN = linfonodo.

Avaliação diagnóstica
Diversas massas renais permanecem assintomáticas até 
estágios posteriores da doença. Mais de 50% dos CCRs são 
detectados incidentalmente por exames de imagem não 
invasiva utilizada para investigar diversos sintomas não espe-
cíficos e outras doenças abdominais. A tríade clássica de dor 
no flanco, hematúria visível e massa abdominal palpável é rara 
(6-10%) e está correlacionada a histologia agressiva e a doen-
ça avançada.
Síndromes paraneoplásicas são encontradas em aproximada-
mente 30% dos pacientes com CCRs sintomáticos. Em alguns 
pacientes sintomáticos são apresentados sintomas causados 
por doença metastática, como dor óssea ou tosse persistente.

Investigações radiológicas do CCR
A tomografia computadorizada (TC), antes e após o contraste 
intravenoso, pode verificar o diagnóstico e fornecer informa-
ções acerca da função e morfologia do rim contralateral e 
avaliar a extensão tumoral, incluindo propagação extrarrenal, 
envolvimento venoso e aumento no tamanho dos linfonodos 
(LNs) e adrenais.
A ultrassonografia (US) abdominal e ressonância magnética 
(RM) são suplementares à TC. A US com contraste pode auxi-
liar em casos específicos (p. ex., insuficiência renal crônica 
com uma relativa contraindicação para meios de contraste 
iodados ou à base de gadolínio, massas císticas complexas e 
diagnósticos diferenciais de distúrbios vasculares periféricos 
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como infarto ou necrose cortical). A ressonância magnética 
pode ser utilizada em pacientes nos quais há um possível 
envolvimento venoso ou que possuem alergia a contraste 
intravenoso. Uma TC torácica é o estadiamento torácico mais 
preciso e é recomendada na avaliação inicial de pacientes 
com suspeita de CCR.

Biópsias percutâneas para tumores renais são utilizadas:
•  Para obter histologia de massas renais radiologicamente 

indeterminadas;
•  Para selecionar pacientes com massas renais pequenas 

para vigilância ativa;
•  Para obter-se histologia antes dos, ou simultaneamente 

aos, tratamentos ablativos;
•  Para selecionar a forma mais adequada de estratégia médi-

ca e cirúrgica no âmbito da doença metastática.
Em pacientes com qualquer sinal de função renal debilitada, um 
exame renal e uma avaliação completa da função renal utilizando 
uma estimativa da taxa de filtração glomerular estimada devem 
sempre ser realizados para otimizar a escolha do tratamento.

Recomendações para a avaliação diagnóstica do car-
cinoma das células renais

GR

TC e RM abdominais multifásicas de contraste são 
recomendadas durante a avaliação inicial de pacien-
tes com CCR e são consideradas iguais tanto para o 
estadiamento quanto para o diagnóstico.

B

TC e RM abdominais multifásicas de contraste são 
as modalidades de imagem mais apropriadas para a 
caracterização e estadiamento do tumor renal antes 
da cirurgia.

C

Recomenda-se uma TC torácica para estadiamento de 
avaliação dos pulmões e do mediastino.

C
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A cintilografia óssea não é geralmente recomendada. C
Recomenda-se uma biópsia do tumor renal antes das 
terapias ablativa e sistêmica sem patologia prévia.

C

Recomenda-se uma biópsia percutânea em pacientes 
para os quais se busca vigilância ativa.

C

Obtenha uma biópsia percutânea do tumor renal com 
uma técnica coaxial.

C

TC = tomografia computadorizada; IRM = imagem por resso-
nância magnética.

Classificação histopatológica
A graduação de Fuhrman é o sistema de estadiamento mais 
comumente utilizado. O padrão mais agressivo observado 
define o grau de Fuhrman. O CCR engloba diferentes subtipos 
com diferenças genéticas e histológicas. Os três tipos mais 
comuns de CCR são: carcinoma de células renais claras (80-
90%), CCR papilar (10-15%) e carcinoma cromófobo de células 
renais (4-5%). Em geral, os diferentes tipos de CCR têm percur-
sos clínicos diferentes e respondem diferentemente à terapia.

Recomendações GR
Use o atual sistema TNM de classificação. B
Use sistemas de estadiamento e classifique o tipo de 
CCR.

B

TNM = Tumor / Nodo / Metástase (classificação); OMS = 
Organização Mundial da Saúde.

Fatores de prognóstico
Em todos os tipos de CCR, o prognóstico piora conforme o 
estágio e grau histopatológico. A sobrevida global (SG) de 5 
anos para todos os tipos de CCR é de 49%. Fatores clínicos 
incluem performance status, sintomas localizados, caquexia, 
anemia e contagem de plaquetas.
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Resumo de evidências NE
Em pacientes com CCR, o estadiamento TNM, grau 
nuclear de Fuhrman e subtipos de CCR (OMS, 2004) for-
necem informações importantes para o prognóstico.

2

TNM = Tumor / Nodo / Metástase (classificação);
OMS = Organização Mundial da Saúde.

Manejo da doença
Tratamento de CCR localizado
A melhor maneira de tratar de cânceres renais localizados é 
por nefrectomia parcial (NP) em vez da nefrectomia radical 
(NR), independentemente da abordagem cirúrgica. A nefrec-
tomia parcial não é adequada para alguns pacientes com CCR 
localizado devido:
• a um crescimento tumoral localmente avançado;
• a uma localização desfavorável do tumor;
• a uma deterioração significativa na saúde do paciente.

Se as imagens pré-operatórias e descobertas intraoperatórias 
estiverem normais, não é indicada uma adrenalectomia de rotina.
A linfadenectomia deve ficar restrita ao estadiamento, pois 
o benefício de sobrevida da dissecção linfonodal estendida 
(eLND) não está claro em pacientes com a doença localizada. 
Em pacientes quem possuem CCRs com trombo tumoral e 
sem propagação metastática, o prognóstico melhora após a 
nefrectomia e uma trombectomia completa.

Cirurgia poupadora de néfrons versus nefrectomia radical
Com base nos atuais resultados oncológicos e de qualidade 
de vida disponíveis, os cânceres renais localizados são mais 
bem tratados pela CPN do que pela NR, independentemente 
da abordagem cirúrgica. Antes da nefrectomia de rotina, não 
há benefícios para a embolização tumoral.
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Resumo de evidências NE
A NP obtém resultados oncológicos similares aos da 
NR para tumores clinicamente localizados (cT1).

1b

A adrenalectomia ipsilateral durante a NR ou NP não 
traz vantagem de sobrevida.

3

Em pacientes com doença localizada sem evidência 
de metástases LNs, não há vantagem de sobrevida de 
DLN em associação com NR.

1b

Em pacientes impróprios para cirurgia com hematúria 
grande ou dor no flanco, a embolização pode ser uma 
abordagem paliativa benéfica.

3

Recomendações GR
Recomenda-se cirurgia para chegar à cura do CCR 
localizado.

B

Recomenda-se a NP em pacientes com tumores T1a. A
Dê preferência à NP em vez da NR em pacientes com 
tumor T1b, sempre que factível.

B

Não se recomenda a adrenalectomia ipsilateral quan-
do não há evidência clínica de invasão da glândula 
adrenal.

B

Não se recomenda a DLN em tumores localizados 
sem evidência clínica de invasão linfonodal.

A

DLN = dissecção linfonodal; NP = nefrectomia parcial; NR = 
nefrectomia radical.

Técnicas de nefrectomia radical e radical

Resumo de evidências NE
A NR laparoscópica possui morbidade menor do que a 
cirurgia aberta.

1b

Os resultados oncológicos para tumores T1-T2a são 
equivalentes entre a NR laparoscópica e a aberta.

2a
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Pode-se realizar a NP, tanto aberta, puramente 
laparoscópica quanto por uma abordagem assistida por 
robô, com base na experiência e habilidades do cirurgião.

2b

Recomendações GR
Recomenda-se a NR laparoscópica para pacientes 
com tumores T2 e massas localizadas não tratáveis 
por NP.

B

A NR não deve ser realizada em pacientes com tumo-
res T1 para os quais a NP é indicada.

B

PN = nefrectomia parcial; RN = nefrectomia radical.

Alternativas para a cirurgia
Vigilância
Pacientes idosos e comórbidos com massas incidentais 
pequenas têm uma baixa mortalidade específica por CCR e 
uma significativa mortalidade por causas concorrentes. Em 
pacientes seletos com idade avançada e/ou comorbidades, a 
vigilância ativa é apropriada para monitorar inicialmente mas-
sas renais pequenas, seguida, se necessário, de tratamento 
para progressão.

Crioablação e ablação por radiofrequência
Atualmente não há dados que apresentem benefícios oncológi-
cos da crioablação ou da ablação por radiofrequência sobre a NP.

Resumo de evidências NE
Análises de base populacional apresentam uma 
mortalidade específica por câncer significativamente 
menor em pacientes tratados com cirurgia em com-
paração a apenas com tratamentos não cirúrgicos. 
Entretanto, o mesmo benefício na mortalidade especí-
fica por câncer não está confirmado em análises com 
foco em pacientes mais velhos (> 75 anos).

3
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Em grupos que passam por vigilância ativa, o crescimen-
to de massas renais pequenas é baixo, na maioria dos 
casos, e a progressão a doença metastática é rara (1-2%).

3

A qualidade dos dados disponíveis não possibilita con-
clusões definitivas acerca da morbidade e resultados 
oncológicos da crioablação e da ARF.

3

Estudos de baixa qualidade sugerem uma taxa de 
recorrência local maior para terapias minimamente 
invasivas em comparação à NP.

3

Recomendações GR
Devido à baixa qualidade dos dados disponíveis, não 
é possível fazer nenhuma recomendação acerca da 
ablação por radiofrequência e da crioablação.

C

Em pacientes idosos e/ou comórbidos com massas 
renais pequenas e expectativa de vida limitada, 
podem ser oferecidas vigilância ativa, ablação por 
radiofrequência e crioablação.

C

PN = nefrectomia parcial; ARF = ablação por radiofrequência.

Tratamento de CCR localmente avançado
Tratamento de linfonodos clinicamente positivos (cN+)
Na presença de LNs clinicamente positivos (cN+), a DLN é 
sempre justificada, embora sua extensão seja controversa.
Em pacientes impróprios para cirurgia, ou com doença não 
ressecável, a embolização poderá controlar os sintomas, que 
incluem hematúria visível ou dor no flanco.Dados de baixo 
nível sugerem que o trombo tumoral, no âmbito de doença 
não metastática, deveria ser excisado. Procedimentos adju-
vantes como embolização do trombo tumoral ou filtração da 
veia cava inferior não parecem oferecer nenhum benefício no 
tratamento do trombo tumoral.
Até o momento não há evidências para o uso de terapia adju-
vante após cirurgia.
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Tratamento de CCR avançado / metastático
Nefrectomia citorredutora
A nefrectomia tumoral só é curativa se todos os focos tumo-
rais são ressecados. Isso inclui pacientes com o tumor primá-
rio em posição e doenças ressecáveis de metástase única ou 
oligometastáticas. Para a maioria dos pacientes com doença 
metastática, a nefrectomia citorredutora é paliativa, e são 
necessários tratamentos sistêmicos.

Resumo de evidências NE
A nefrectomia citorredutora em combinação com IFN-
melhora a sobrevida em pacientes com CCRm e a SLP.

1a

A nefrectomia citorredutora para pacientes com 
ressecção simultânea completa de uma única 
metástase ou de oligometástases pode melhorar a 
sobrevida e adiar a terapia sistêmica.

3

Recomendação GR
A nefrectomia citorredutora é recomendada para 
pacientes com CCRm selecionados adequadamente.

C

IFN-α = interferon-alfa; SLP = sobrevida livre de progressão; 
CCRm = câncer de células renais metastático.

Terapia local de metástases no CCRm
Foi realizada uma revisão sistemática do tratamento local de 
metástases do CCR em qualquer órgão. A heterogeneidade 
dos dados só tornará possível recomendações cautelosas.
 

Resumo de evidências NE
Todos os estudos incluídos eram estudos compara-
tivos retrospectivos e não-randomizados, resultando 
em um alto risco de viés associado.

3
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Com exceção das metástases cerebrais e, 
possivelmente, das ósseas, a metastasectomia 
permanece como o único tratamento local para a 
maioria. 

3

Estudos comparativos retrospectivos indicam consis-
tentemente um benefício da metastasectomia com-
pleta em pacientes com CCRm em termos de sobre-
vida geral, sobrevida específica ao câncer e atraso da 
terapia sistêmica..

3

A radioterapia nas metástases ósseas e cerebrais do 
CCR pode induzir um alívio significativo dos sintomas 
locais (p. ex., dores).

3

Recomendações GR
Não é possível fazer nenhuma recomendação geral. A 
decisão de ressecar as metástases deve ser feita para 
cada local, e caso a caso; de acordo com o performan-
ce status, perfis de risco e preferência do paciente. 
Devem ser consideradas técnicas alternativas para 
obter controle local tais como radioterapia estereotá-
xica e ablação por radiofrequência.

C

A radioterapia estereotáxica para metástases ósseas 
e a radiocirurgia estereotáxica para metástases cere-
brais podem ser oferecidas para controle local e alívio 
dos sintomas.

C

Terapia sistêmica para CCR avançado / metastático

Resumo de evidências NE
No CCRm, o 5-fluorouracil em associação com imuno-
terapia tem eficácia equivalente ao IFN-α.

1b

No CCRm, a quimioterapia não é eficaz. 3
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Recomendação GR
Em pacientes com CCRm de células claras, não deve 
ser oferecida quimioterapia.

B

IFN-α = interferon-alfa; CCRm = câncer de células renais 
metastático.

Imunoterapia
O interferon-alfa pode apenas ser eficaz em alguns subgrupos 
de pacientes, incluindo pacientes com CCRcc, critérios de 
risco favoráveis, conforme definido pelo Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center, e apenas metástases pulmonares. 
A interleucina-2, vacinas e imunoterapia dirigida não fazem 
parte do tratamento padrão de CCRm avançado.

Resumo de evidências NE
A monoterapia por INF-α é inferior à terapia anti-VEGF (do 
inglês, ‘VEGF-targeted’) ou à inibição de mTOR no CCRm.

1b

A monoterapia por IL-2 pode ter um efeito em seletos 
casos (bom SP, CCRcc, apenas metástases pulmonares).

2

A IL-2 possui mais efeitos adversos do que o IFN-α. 2-3
A IL-2 de alta dose está associada a respostas completas 
duráveis em um número limitado de pacientes. Entretanto, 
não existe nenhum fator clínico ou biomarcardor para 
prever com precisão uma resposta durável em pacientes 
tratados com IL-2 de alta dose.

1b

O bevacizumab com IFN-α é mais eficaz do que o IFN-α  
para pacientes virgens ao tratamento e em níveis de risco 
baixo e intermediário.

1b

O tratamento de vacinação com antígeno tumoral 5T4 não 
apresentou benefício de sobrevida na terapia padrão de 
primeira linha.

1b

As combinações de citocina, com ou sem quimioterapia 
adicional, não melhoram a SG em comparação com a 
monoterapia.

1b
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O nivolumab leva a uma SG superior em comparação com 
o everolimo em pacientes que não obtêm sucesso em uma 
ou duas linhas de terapia anti-VEGF.

1b

Recomendações GR
O nivolumab é altamente recomendado após uma ou 
duas linhas de terapia anti-VEGF (do inglês, ‘VEGF-
targeted’) no CCRm.

A

A monoterapia com IFN-α ou bolus de IL-2 de 
alta dose não é comumente recomendada como 
tratamento de primeira linha para o CCRm.

A

CCRcc = CCR de células claras; HD = (de) alta dose; IFN-α = 
interferon-alfa; IL-2 = interleucina-2; CCRm = câncer de células 
renais metastático; SG = sobrevida global; PS = performance 
status.

Terapias direcionada

Novos agentes para o tratamento do CCRm incluem fármacos 
que atingem o VEGF, outras quinases receptoras e mTOR. Até 
o momento, diversas terapias de células-alvo foram aprovados 
tanto nos EUA quanto na Europa para o tratamento do CCRM.

Resumo de evidências NE
VEGF TKIs aumentam a SLP e/ou a SG tanto como 
tratamentos de primeira e segunda linha para CCRm de 
células claras.

1b

O axitinib tem eficácia comprovada e superioridade em 
SLP como tratamento de segunda linha após a falha de 
citocinas e da terapia anti-VEGF em comparação com o 
sorafenib.

1b

O sunitinib é mais eficaz do que o IFN-α  em pacien-
tes virgens ao tratamento.

1b
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O bevacizumab com IFN-α  é mais eficaz do que o 
IFN-α  em pacientes que são virgens do tratamento e 
de risco baixo e intermediário.

1b

O pazopanib é superior ao placebo tanto nos pacien-
tes com CCRm que são virgens do tratamento quanto 
nos pacientes pós-citocina.

1b

O pazopanib não é inferior ao sunitinib em pacientes 
com CCRm de células claras.

1b

A monoterapia com temsirolímus prolonga a SG em 
comparação com o IFN-α em CCRm de baixo risco.

1b

O nivolumab é superior ao everolimo em termos de 
SG OS e eventos adversos em pacientes que não 
obtêm sucesso em uma ou duas linhas da terapia 
anti-VEGF.

1b

O cabozantinib é superior ao everolimo em termos de 
SLP em pacientes que não obtêm sucesso em uma ou 
duas linhas da terapia anti-VEGF.

1b

O everolimo prolonga a SLP em pacientes que não 
obtiveram sucesso na ou que são intolerantes à tera-
pia anti-VEGF.

1b

O sorafenib possui ampla atividade em um espectro 
de definições: em pacientes com CR de células claras 
anteriormente tratados com citocina ou terapias dire-
cionadas. Ele é inferior ao axitinib tanto em pacientes 
tratados previamente com sunitinib ou citocina. 

4

Os dois inibidores mTOR (everolimo e temsirolímus) 
e terapias VEFG-targeted  (sunitinib ou sorafenib) 
podem ser utilizados no CCR que não seja de células 
claras.

3

Nenhuma combinação foi comprovada como melhor 
do que terapias de agente único.

1a

*TKIs= inibidores da tirosina quinase
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Recomendações da EAU com base em evidências para terapia                                                        sistemática em pacientes com CCRm (2016)
Tipo de 
CCR

Grupo de risco 
MSKCC

Primeira linha NE Segunda linha 
após terapia 
VEGF*

NE^ Terceira linha* NE Linhas 
posteriores

NE

Células 
claras*

favorável,
intermediário e baixo

sunitinib
pazopanib
bevacizumab + IFN-α 
(apenas favorável e 
intermediário)

1b
1b
1b

baseado na SG:
nivolumab
baseado na 
SLP:
cabozantinib
axitinib
sorafenib#
everolimus&

2a

2a
2a
2a
2a

após terapia-
VEGF:
nivolumab
cabozantinib
everolimo&

após terapia 
VEGF e mTOR:
sorafenib
após VEGF e 
nivolumab:
cabozantinib
axitinib
everolimo

2a
2a
2a

1b

4
4
4

qualquer
agente
específico

4

Células 
claras*

baixo1 temsirolímus 1b qualquer agente 
específico

4

Não célu-
las claras§

qualquer sunitinib
everolimo
temsirolímus

2a
2b
2b

Qualquer agen-
te específico

4

IFN-α = interferon-alfa; MSKCC = Memorial Sloan-Kettering Cancer Center; 
mTOR = mammalian target of rapamycin inhibitor; RCC = carcinoma de células 
renais; TKI= inibidor de tirosina quinase.
* Doses: IFN-α - 9 MU três vezes por semana por via subcutânea, bevacizumab 
10 mg/kg duas vezes por semana por via IV; sunitinib 50 mg diariamente por 
via oral por 4 semanas, seguido de 2 semanas de descanso (37,5 mg de dosea-
mento contínuo não apresentou diferenças significativas); temsirolímus 25 mg 
semanalmente por via IV; pazopanib 800 mg diariamente por via oral. Axitinib 
5 mg duas vezes ao dia, a ser aumentado para 7 mg duas vezes ao dia, exceto 
com grau 2 de toxicidade, pressão sanguínea acima de 150/90 mmHg ou se o 
paciente estiver tomando medicamentos anti-hipertensivos. Everolimo, 10 mg 
diariamente por via oral.

§ Nenhum tratamento padrão disponível. Os pacientes devem ser tratados 
no âmbito de ensaios clínicos ou uma decisão pode ser feita em consulta ao 
paciente para realizar um tratamento alinhado ao CCRcc.
¶ Critérios de risco baixo no ensaio NCT00065468 consistiam em riscos do 
MSKCC e metástases em múltiplos órgãos. Não são claras as evidências para 
terapias subsequentes, o que torna essa opção menos atrativa.
# O sorafenib era inferior ao axitinib em um ECR em termos de SLT, mas não 
de SG.
^ O nível de evidência foi rebaixado em instâncias em que os dados foram 
obtidos de uma análise de um subgrupo dentro de um ECR.
& O everolimo era inferior ao nivolumab em termos de SG e ao cabozantinib 
em termos de SLP e não deve ser dado onde outros agentes superiores esti-
verem disponíveis.
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Recomendações da EAU com base em evidências para terapia                                                        sistemática em pacientes com CCRm (2016)
Tipo de 
CCR

Grupo de risco 
MSKCC

Primeira linha NE Segunda linha 
após terapia 
VEGF*

NE^ Terceira linha* NE Linhas 
posteriores

NE

Células 
claras*

favorável,
intermediário e baixo

sunitinib
pazopanib
bevacizumab + IFN-α 
(apenas favorável e 
intermediário)

1b
1b
1b

baseado na SG:
nivolumab
baseado na 
SLP:
cabozantinib
axitinib
sorafenib#
everolimus&

2a

2a
2a
2a
2a

após terapia-
VEGF:
nivolumab
cabozantinib
everolimo&

após terapia 
VEGF e mTOR:
sorafenib
após VEGF e 
nivolumab:
cabozantinib
axitinib
everolimo

2a
2a
2a

1b

4
4
4

qualquer
agente
específico

4

Células 
claras*

baixo1 temsirolímus 1b qualquer agente 
específico

4

Não célu-
las claras§

qualquer sunitinib
everolimo
temsirolímus

2a
2b
2b

Qualquer agen-
te específico

4

IFN-α = interferon-alfa; MSKCC = Memorial Sloan-Kettering Cancer Center; 
mTOR = mammalian target of rapamycin inhibitor; RCC = carcinoma de células 
renais; TKI= inibidor de tirosina quinase.
* Doses: IFN-α - 9 MU três vezes por semana por via subcutânea, bevacizumab 
10 mg/kg duas vezes por semana por via IV; sunitinib 50 mg diariamente por 
via oral por 4 semanas, seguido de 2 semanas de descanso (37,5 mg de dosea-
mento contínuo não apresentou diferenças significativas); temsirolímus 25 mg 
semanalmente por via IV; pazopanib 800 mg diariamente por via oral. Axitinib 
5 mg duas vezes ao dia, a ser aumentado para 7 mg duas vezes ao dia, exceto 
com grau 2 de toxicidade, pressão sanguínea acima de 150/90 mmHg ou se o 
paciente estiver tomando medicamentos anti-hipertensivos. Everolimo, 10 mg 
diariamente por via oral.

§ Nenhum tratamento padrão disponível. Os pacientes devem ser tratados 
no âmbito de ensaios clínicos ou uma decisão pode ser feita em consulta ao 
paciente para realizar um tratamento alinhado ao CCRcc.
¶ Critérios de risco baixo no ensaio NCT00065468 consistiam em riscos do 
MSKCC e metástases em múltiplos órgãos. Não são claras as evidências para 
terapias subsequentes, o que torna essa opção menos atrativa.
# O sorafenib era inferior ao axitinib em um ECR em termos de SLT, mas não 
de SG.
^ O nível de evidência foi rebaixado em instâncias em que os dados foram 
obtidos de uma análise de um subgrupo dentro de um ECR.
& O everolimo era inferior ao nivolumab em termos de SG e ao cabozantinib 
em termos de SLP e não deve ser dado onde outros agentes superiores esti-
verem disponíveis.
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Recomendações – Terapia sistêmica no CCRm GR
A terapia sistêmica para CCRm deve ter como base 
agentes direcionados e imunes.

A

Recomendam-se o sunitinib e o pazopanib como 
tratamento de primeira linha para CCRcc avançado/
metastático.

A

Recomendam-se bevacizumab + IFN-α como trata-
mento de primeira linha para CCRcc avançado/metas-
tático de risco favorável e intermediário.

A

Recomenda-se o temsirolímus como tratamento 
de primeira linha em pacientes com CCR de baixo 
risco. Há uma falta de dados acerca de tratamentos 
subsequentes neste âmbito.

A

Deve-se dar cabozantinib para pacientes com CCRcc 
que não obtiveram sucesso em uma ou duas linhas de 
terapia anti-VEGF com base em uma vantagem de SLP 
sobre o 

A

O nivolumab é altamente recomendado para pacien-
tes com CCRcc que não obtiveram sucesso em uma 
ou duas linhas de terapia anti-VEGF com base em uma 
vantagem de SG sobre o everolimo.

A

O axitinib pode ser dado como um tratamento de 
segunda linha para CCRm após citocinas ou VEGF de 
primeira linha nos quais outros fármacos não sejam 
seguros, toleráveis ou não estejam disponíveis.

A

O everolimo pode ser dado para pacientes com CCRcc 
que não obtiveram sucesso em uma ou duas linhas 
de terapia anti-VEGF nos quais outros fármacos não 
sejam seguros, toleráveis ou não estejam disponíveis.

A

O sequenciamento de agentes direcionados é alta-
mente recomendado.

A

O sunitinib ou o everolimo podem ser dados como 
tratamento de primeira linha para CCRm que não seja 
de células claras.

B



99Carcinoma de Células Renais

CCRcc = CCR de células claras; HD = (de) alta dose; IFN-α = 
interferon-alfa; IL-2 = interleucina-2; CCRm = câncer de células 
renais metastático; SG = sobrevida global; PS = performance 
status; VEFG = fator de crescimento endotelial vascular.

CCR recorrente
Uma doença localmente recorrente pode ocorrer tanto após 
uma nefrectomia, uma nefrectomia parcial quanto após uma 
terapia ablativa. Depois de abordagens poupadoras do néfron, 
a recorrência pode ser intrarrenal ou, ademais, regional, p. ex., 
trombos tumorais venosos ou metástases linfonodais retrope-
ritoneais. Em casos em que uma remoção cirúrgica completa 
não seja factível devido a um crescimento tumoral avançado 
e a dores, podem ser considerados tratamentos paliativos que 
incluam radiação.

Resumo de evidências NE
É rara uma recorrência isolada na fossa renal local. 3
Pacientes que passam por ressecção de recorrências 
locais na ausência de traços sarcomatoides podem 
se beneficiar de um controle local durável e sobrevida 
melhorada.

3

Recomendação GR
Pode ser oferecida a ressecção cirúrgica da doença 
local recorrente.

C

Acompanhamento pós-tratamento cirúrgico para o CCR
O objetivo do acompanhamento é detectar tanto uma recor-
rência local quanto uma doença metastática enquanto o 
paciente ainda é cirurgicamente curável. Não há evidências 
acerca da melhora da sobrevida comparando com um diag-
nóstico precoce ou tardio da recorrência. O acompanhamen-
to também permite que o urologista identifique:
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• Complicações pós-operatórias;
• Funções renais;
• Recorrência local;
• Recorrência no rim contralateral;
• Desenvolvimento de metástases.

Dependendo da disponibilidade de novos tratamentos 
eficazes, podem ser necessários planos de acompanhamento 
mais intensivos, especialmente devido a ocorrer uma taxa 
de recorrência mais alta após crioterapia e RFA. Até o 
momento não há um padrão baseado em evidências para o 
acompanhamento de pacientes com CCR, ou para uma ótima 
duração de acompanhamento. Um exemplo de um algoritmo 
de vigilância para monitorar os pacientes após o tratamento 
para CCR — que reconhece não apenas o perfil de risco do 
paciente, mas também a eficácia do tratamento — é fornecido 
na Tabela 2. Para pacientes com doença metastática, indica-se 
um acompanhamento individualizado.

Tabela 2: Plano de seguimento proposto para acompanhar 
o tratamento do CCR, levando em conta o perfil de risco do 
paciente e a eficácia do tratamento

Seguimento
Perfil de risco Tratamento 6 mo 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a > 5 a
Baixo Apenas 

NR/NP
US TC US TC US TC Alta

Intermediário NR/NP/
crio/ARF

TC TC TC US TC TC TC a cada 
2 a

Alto NR/NP/ 
crio/ARF

TC TC TC TC TC TC TC a cada 
2 a

Crio = crioterapia; TC = tomografia computadorizada do tórax ou 
abdômen, ou IRM = imagem por ressonância magnética; NP = nefrec-
tomia parcial; ARF = ablação por radiofrequência; NR = nefrectomia 
radical; US = ultrassonografia do abdômen, rins e leito renal.
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Resumo de evidências e recomendações para o acompanha-
mento após NR ou NP ou terapias ablativas no CCR

Resumo de evidências NE
A vigilância pode detectar a recorrência local ou doen-
ças metastáticas enquanto o paciente ainda é cirurgi-
camente curável.

4

Após CPN, há um risco maior de recorrência em 
tumores maiores (> 7 cm), ou quando há uma margem 
cirúrgica positiva.

3

Recomendações GR
O acompanhamento após CCR deve ter por base o 
risco de recorrência.

C

Para doença de baixo risco, TC/IRM podem ser utiliza-
das infrequentemente.

C

Em pacientes de risco intermediário, deve ser realiza-
do um acompanhamento intensificado, incluindo TC/
IRM em intervalos regulares de acordo com um nomo-
grama estratificado por riscos.

C

Em pacientes de alto risco, os exames de acompanha-
mento devem incluir TC/IRM de rotina.

C

O acompanhamento deve ser intensificado em pacien-
tes após CPN para tumores > 7 cm ou com uma mar-
gem cirúrgica positiva.

C

A estratificação de riscos pode ter por base sistemas 
de classificação já existentes, como a pontuação de 
avaliação de riscos integrados da UISS:
<http://urolosy.ucla.edu/body.cfm?id=443>.

C

TC = tomografia computadorizada; IRM = imagem por resso-
nância magnética; NSS = cirurgia poupadora de néfrons;
NP = nefrectomia parcial; NR = nefrectomia radical.
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DIRETRIZES DA EAU EM
CÂNCER DOS TESTÍCULOS

(Texto resumido atualizado em Março de 2015)

P. Albers (Coordenador), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, 
G. Cohn-Cedermark, K. Fizazi, A. Horwich, M.P. Laguna, 
N. Nicolai, J. Oldenburg

Eur Urol 2011 Aug;60(2):304-19

Introdução
Comparado a outros tipos de câncer, o câncer de testículo 
é relativamente raro, correspondendo a aproximadamente 
1-1,5% de todos os cânceres em homens. Atualmente, os 
tumores do testículo apresentam excelentes taxas de cura, 
principalmente devido ao diagnóstico precoce e a sua extre-
ma sensibilidade a quimio e radioterapia.

Estadiamento e Classificação
Para um estadiamento correto os seguintes passos são 
necessários: 
Cinética da meia vida dos marcadores tumorais séricos pós-
-orquiectomia. A persistência de níveis séricos elevados dos mar-
cadores pode indicar a presença de doença, enquanto sua norma-
lização pode não necessariamente significar ausência de tumor.
Marcadores tumorais devem ser medidos até que estejam 
normais, retomem sua meia vida ao normal e não revelem 
metástases. 
Uma Tomografia Computadorizada de Tórax (TC) deve ser rea-
lizada rotineiramente na presença de tumor germinativo não 
seminomatoso, porque em até 10% dos casos pequenos nódu-
los subpleurais que não são visíveis radiologicamente podem 
estar presentes.
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Com propósito de estadiamento as recomendações são:
Teste Recomendação GR
Marcadores tumorais 
séricos

αFP
hCG
LDH

A

TC abdômen Todos pacientes A
TC tórax Todos pacientes A
Ultrassom testicular 
(bilateral)

Todos pacientes A

Escaneamento ósseo ou 
RNM da coluna

Em caso de sintomas

Escaneamento cerebral
(TC/RNM)

Em caso de sintomas 
ou pacientes com 
doença metastática com 
múltiplas metástases 
pulmonares e/ou beta-
hCG muito elevada

Investigações adicionais:
Investigação de fertilidade:
   Testosterona total
   LH
   FSH
   Espermograma

B

Discutir armazenamento 
de esperma antes de iniciar 
o tratamento do câncer 
testicular

A

 hCG = gonadotrofina coriônica humana; LDH = desidrogena-
se lática; TC = tomografia computadorizada; αFP = alfa feto 
proteína; LH = hormônio luteinizante; FSH = hormônio folículo 
estimulante.
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Sistema de Estadiamento
O sistema de estadiamento de Tumor Nodo Metástase (TNM 
2009) é demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1: Classificação TNM para Câncer Testicular 
pT Tumor primário1

pTX 
pT0

pTis

pT1

pT2

pT3

pT4

Tumor primário não pode ser avaliado
Sem evidência de tumor  primário (por exemplo, 
cicatriz histológica nos testículos)
Neoplasia  de células germinativas intratubular 
(neoplasia testicular intraepitelial  - Tin)
Tumor limitado ao testículo e epidídimo sem invasão 
vascular/linfática: tumor pode invadir a túnica 
albugínea  mas não a túnica vaginalis 
Tumor limitado ao testículo e epidídimo sem invasão 
vascular/linfática: tumor pode invadir a túnica 
albugínea  mas não a túnica vaginalis 
Tumor limitado ao testículo e epidídimo com invasão 
vascular/linfática, ou tumor disseminado através da 
túnica albugínea com envolvimento da túnica vaginalis 
Tumor  invade o escroto com ou sem invasão 
vascular/linfática 
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N Linfonodos Regionais Clínicos
NX
N0
N1

N2

N3

Linfonodos regionais não podem ser avaliados
Ausência de metástases em linfonodos regionais
Metástase com massa de linfonodos ≤ 2cm na maior 
dimensão, ou múltiplos linfonodos, nenhum > 2cm na  
maior dimensão
Metástase com massa de linfonodos >2cm, mas ≤ 5 
cm na maior dimensão ou múltiplos linfonodos, qual-
quer um com massa > 2cm, porém ≤ 5cm na maior 
dimensão
Metástase com massa de linfonodos > 5cm na maior 
dimensão

Pn Linfonodos Regionais Patológicos
pNX
pN0
pN1

pN2

pN3

Linfonodos  regionais  não  podem ser avaliados
Ausência de metástase em linfonodos regionais
Metástase com massa de linfonodo ≤ 2cm na maior 
dimensão ou em 5 ou menos linfonodos, nenhum > 2cm 
na  maior dimensão
Metástase com massa de linfonodos > 2cm, porém < 5cm 
na maior dimensão ou > 5 linfonodos positivos, nenhum > 
5cm;  ou evidência de extensão extra linfonodo do  tumor
Metástase com massa de linfonodos > 5cm na maior 
dimensão

M Metástases à distância
MX
M0

M1

Metástases à distância não podem ser avaliadas 
Ausência de metástase à distância
Metástase à distância 
M1a Ausentes nos linfonodos regionais ou no pulmão
M1b Outros locais
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S Marcadores Tumorais Séricos
SX 

S0 

Estudos de marcadores séricos não estão disponíveis ou 
não  foram realizados
Exames de marcadores séricos dentro dos limites nor-
mais

DHL (U/L) hCG (mlU/ml) αFP (ng/ml)
S1 < 1,5x N e < 5.000 e < 1.000
S2 1,5-10x N ou 5.000-50.000 ou 1.000-10.000
S3 > 10x N ou > 50.000 ou > 10.000

N indica o limite superior do normal para o ensaio do HDL.
HDL = desidrogenase lática; αFP = alfa feto proteína; 
1exceto para Ptis e pT4, quando a orquiectomia radical nem 
sempre é necessária com o objetivo de classificação, a extensão 
do tumor primário é classificada após a orquiectomia radical; 
ver pT. Em outras circunstâncias, TX é usada se orquiectomia 
radical não foi realizada.
O International Germ Cell Cancer Collaborative Group 
(IGCCCG) – Grupo Internacional Colaborador sobre Câncer de 
Células Germinativas – definiu um sistema de estadiamento 
baseado em fatores prognósticos para câncer de células 
germinativas metastático que inclui seminomas de prog-
nóstico bom e intermediário e tumores de células germi-
nativas não seminomatosos (TCGNS) de prognóstico bom, 
intermediário e mau.
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Tabela 2: Sistema de estadiamento do câncer de células ger-
minativas metastático baseado em prognósticos (IGCCCG) 
Grupo de bom prognóstico
Não seminomatosos (56%  
dos casos)
SLP de 5 anos  de 89%
Sobrevida de 5 anos de 92%

Todos os seguintes critérios:
•  Primário (testículos/ retro 

peritoneal)
• Sem metástases viscerais não 
pulmonares
• αFP < 1000 ng/mL
•  hCG < 5000 UI/L (1000 ng/mL)
• HDL < 1,5 xULN

Seminomas (90% dos casos)
SLP de 5 anos de 82%
Sobrevida de 5 anos de 86%

Todos os seguintes critérios:
• Qualquer local primário
• Sem metástases viscerais não 
pulmonares
• αFP normal
• Qualquer nível de hCG
• Qualquer nível de HDL

Grupo de prognóstico intermediário
Não seminomatosos  
(28% dos casos)
SLP de 5 anos de 75%
Sobrevida de 5 anos de 
80%

Todos os seguintes critérios:
•  Primário (testículos/retroperitoneal)
•  Sem metástases viscerais não 

pulmonares αFP
• 1000-10.000 ng/mL ou
• hCG 5000-50.000 UI/L ou
• HDL 1,5-10 x ULN 
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Seminoma (10% dos casos)
SLP de 5 anos de 67%
Sobrevida de 5 anos de 72%

Qualquer dos seguintes critérios:
• Qualquer local primário 
• Sem metástases viscerais não 
pulmonares
• αFP normal 
• Qualquer nível de hCG
• Qualquer nível de HDL

Grupo de mau  prognóstico
Não seminomatosos (16% 
dos casos)
SLP de 5 anos de 41%
Sobrevida de 5 anos de 
48%

Qualquer dos seguintes critérios:
• Primário mediastinal
• Sem metástases viscerais não 
pulmonares
• αFP > 10.000 ng/mL ou
•  hCG > 50.000 UI/mL 

(10.000ng/mL) ou
• HDL > 10 x ULN

Seminomas Nenhum paciente classificado 
como de mau prognóstico

*Marcadores séricos tumorais pré-quimioterapia devem ser 
medidos imediatamente antes da quimioterapia (mesmo dia). 
SLP = sobrevida livre de progressão; αFP = alfa-feto-proteína; 
hCG = gonadotrofina coriônica humana fração beta;
HDL= desidrogenase lática.

Diagnóstico do Câncer Testicular
O diagnóstico do câncer de testículo é baseado em:
Exame clínico dos testículos e exame geral em busca de 
aumento de linfonodos ou de massa abdominal. Ultrassom 
(US) de ambos os testículos deve ser realizada sempre que 
houver suspeita de tumor testicular. Um ultrassom adicional 
do retroperitônio é recomendado para avaliar metástases 
retroperitoniais. Ultrassom de ambos os testículos deve tam-
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bém ser realizada em pacientes com massa retroperitonial e/
ou marcadores séricos tumorais elevados sem uma massa 
palpável no escroto. 
Marcadores tumorais séricos antes e 5-7 dias após a orquiec-
tomia (αFP e hCG) e HDL. Este último é mandatório em tumo-
res avançados.

Exploração inguinal e orquiectomia com remoção em bloco 
do testículo, túnica albugínea e cordão espermático. Se o 
diagnóstico não for claro, uma biópsia testicular (enucleação 
tumoral) deve ser realizada para exame histopatológico de 
congelamento.

A cirurgia conservadora de órgão pode ser tentada em casos 
especiais (tumor bilateral ou testículo solitário). A biópsia con-
tralateral de rotina para o carcinoma in situ deve ser discutida 
com o paciente e é recomendada para pacientes de alto risco 
(volume testicular < 12mL, história de criptorquidia e idade 
inferior a 40 anos).

Exame Patológico dos Testículos
Após a orquiectomia, o exame patológico dos testículos deve 
incluir diversas investigações.
1. Características macroscópicas: lado, tamanho do testículo,  
 maior tamanho do tumor e características macroscópicas  
 do epidídimo, cordão espermático e túnica vaginalis.
2. Amostragem: amostras (blocos) de 1 cm² para cada centí 
 metro do diâmetro máximo do tumor, incluindo parênquima 
macroscopicamente normal (se presente), albugínea e   
epidídimo, selecionando-se áreas suspeitas. Pelo menos   
uma secção proximal e uma secção distal do cordão esper  
mático, além de qualquer área suspeita.
3. Características microscópicas e diagnóstico: tipo histo  
 lógico (componentes individuais específicos e estimativa  
 de quantidade na forma de porcentagem):
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 •  Presença ou ausência de invasão venosa ou linfática 
peritumoral;

 • Presença ou ausência de invasão de albugínea, túni 
  ca vaginalis, rede testis, epidídimo e cordão   
  espermático, e:
 • Presença ou ausência de (TIN/IGCNU) no   
  parênquima não tumoral.
4. Categoria pT de acordo com a TNM 2009.
5.  Estudos imuno-histoquímicos: nos seminomas e tumor 

misto de célula germinativa, αFP e hCG.

Diagnóstico e tratamento da neoplasia testicular  
intraepitelial (TIN)
Deve ser oferecido biópsia a pacientes de alto risco para 
TIN contralateral (volume testicular <12 ml, história de 
criptorquidia ou espermatogênese pobre. Se realizada, é 
preferida uma dupla biópsia. Em caso de TIN, radioterapia 
local está indicada seguida de advertência de deterioração de 
produção de testosterona e infertilidade.
 

Diretrizes para diagnóstico e estadiamento de câncer 
de testículo

GR

Indicar US de testículo em todos pacientes com 
suspeita de câncer de testículo.

A

Oferecer biópsia do testículo contralateral e discutir 
as consequências com pacientes com risco de TIN 
contralateral.

A

Indicar orquiectomia e exame anatomopatológico 
do testículo para confirmar o diagnóstico e definir a 
extensão (categoria pT). Em situação de risco de vida 
por metástases extensas, iniciar quimioterapia antes 
da orquiectomia.

A
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Indicar determinação de marcadores tumorais (αFP, 
hCG, e HDL) antes e 5-7 dias após a orquiectomia por 
razões de estadiamento e prognóstico.

A

Estimar o estado dos linfonodos retroperitoniais, 
madiastinais e supra claviculares e vísceras no câncer 
de testículo.

A

αFP = alfa feto proteína; GR = grau de recomendação; hCG = 
gonadotrofina coriônica humana; HDL = desidrogenase lática; 
TIN = neoplasia intraepitelial de testículo; US = ultrassom.
Prognóstico

Fatores de risco para doença metastática oculta em câncer 
de testículo estádio I
Patologia (para 
estádio I)

Para Seminoma Para Não-Seminoma 

Tipo 
Histopatológico

• Tamanho do 
tumor (> 4cm)
• Invasão de rede 
testis

• Invasão Vascular/
linfática ou peri-
-tumoral
• Taxa de prolifera-
ção >70%
• Percentagem de 
Carcinoma embrio-
nário > 50%

Manejo da doença

Diretrizes para tratamento de Seminoma Estadio I GR
Oferecer acompanhamento como opção de conduta 
se houver condições e concordância do paciente.

A*

Oferecer um curso no AUC 7, se quimioterapia 
baseada em Carboplatina for considerado.

A

Não administrar tratamento adjuvante em pacientes 
de risco muito baixo.

A



113 Câncer dos Testículos

Não administrar radioterapia como tratamento adju-
vante.

A

* Painel de consenso de seguimento atualizado
AUC = area under the curve (área abaixo da curva).

Diretrizes para tratamento de tumor 
germinativo estadio I

NE GR

Informar pacientes com tumor germinativo 
estadio I sobre todas as opções de tratamento 
após a orquiectomia (vigilância, quimioterapia 
adjuvante e linfadenectomia retroperitonial) 
incluindo as taxas de recorrência específica 
para cada tratamento assim como os efeitos 
colaterais imediatos e tardios.

2a A*

Em pacientes com tumores germinativos estadio 
I, oferecer vigilância ou tratamento adaptado ao 
risco de invasão vascular (ver abaixo).

2a A*

Se o paciente não aceitar submeter-se a 
vigilância, oferecer um curso de BEP como 
um tratamento alternativo adjuvante, 
desde que fique comprovado ser superior a 
linfadenectomia retroperitonial em termos de 
taxa de recorrência.

1b A*
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Em pacientes com recorrência por marcadores 
positivos e/ou lesão progredindo durante 
vigilância, administrar tratamento de 
resgate que consiste em três ou quatro 
cursos de quimioterapia com BEP de acordo 
com a classificação IGCCCG, seguido de 
linfadenectomia retroperitonial.

2a A

*Atualizado por consenso do painel.
BEP = Cisplatina,Etoposide, Bleomicina; IGCCCG = 
International Germ Cell Cancer Collaborative Group.

Tratamento adaptado ao risco para estadio clí-
nico I baseado em invasão vascular

NE GR

Estadio 1A (pT1, sem invasão vascular): baixo risco
Oferecer vigilância se o paciente desejar e apto 
a cumprir.

2a A

Em pacientes baixo risco que não desejarem 
(ou se adaptarem) a vigilância, oferecer 
quimioterapia adjuvante com um ciclo de BEP.

2a A*

Estadio 1B (pT2-pT4): alto risco
Oferecer quimioterapia com um ciclo de BEP. 2a A*
Informar aos pacientes que recebem quimiote-
rapia sobre as vantagens e desvantagens de um 
versus dois ciclos de BEP?

2a A*

Oferecer vigilância ou linfadenectomia 
retroperitonial com preservação de nervos 
para pacientes alto risco que não desejarem 
submeter-se a quimioterapia adjuvante. 
Se estadio patológico II for revelado na 
linfadenectomia retroperitonial, discutir com o 
paciente adicional quimioterapia assim como 
observação.

A*

*Atualizado segundo consenso pelo painel. 
BEP = cisplatina, etoposide, bleomicina.
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Figura 1 : Opções de tratamento para pacientes com 
seminoma estadio clínico IIA e B.

Diretrizes para tratamento de tumores 
germinativos metastáticos

NE GR

Tratar tumor germinativo estadio II A/B de baixo 
volume com marcadores elevados como tumor 
germinativo avançado de prognóstico bom ou 
intermediário, com três ou quatro ciclos de BEP.

2 A

Em tumores germinativos estadio IIA/B sem 
marcadores elevados, excluindo carcinoma 
embrionário por histologia obtida ou por 
linfadenectomia retroperitonial ou biópsia. Se 
não for possível, repetir estadiamento após 6 
semanas de vigilância antes de tomar decisão 
de tratamento adicional.

3 B

Estadio clínico IIA 

 
Quimioterapia
 3 x BEP ou 4 x
EP se houver

contraindicação a
bleomicina

 
 

 
 

 
Radioterapia
2Gy x 15 para

uma dose de 30Gy
para campos

para aórticos e
ilíaco ipsislateral

 
  

 
  

  
 

 
 

considerar ou 

Acompanhamento 

Acompanhar tumores residuais   

Estadio clínico IIB

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

considerar ou 

 

Quimioterapia
 3 x BEP ou 4 x
EP se houver

contraindicação
a bleomicina

Acompanhamento

Radioterapia 2Gy
x 15 para uma dose

de 30Gy para
campos para-

aórticos e
ilíaco ipsislateral

e adicional campo
para linfonodos
aumentados de

2 Gy x 3 para 6GY
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Em tumor germinativo não-seminomatoso (≥ 
estágio IIC) com bom prognóstico, tratar com 
três ciclos de BEP.

1 A

Tumor de célula germinativa metastático (> 
estadio IIC) com bom prognóstico, tratar com 
três ciclos de BEP.

1 A

Em tumor de célula germinativa metastático 
com mau prognóstico, tratar com um ciclo de 
BEP, seguindo com medida de marcadores após 
3 semanas: em caso de declínio desfavorável, 
iniciar quimioterapia intensiva; em caso de 
declínio favorável, continuar com BEP até 
quatro ciclos.

1 A

Realizar ressecção cirúrgica de massa residual 
após quimioterapia em tumor de célula 
germinativa em caso de massa residual visível e 
quando níveis séricos de marcadores tumorais 
estiverem normais ou normalizando.

2 A

Tratar Seminoma CSII A/B inicialmente 
com radioterapia. Quando necessário, usar 
quimioterapia como tratamento de resgate 
com o mesmo esquema como para tumor de 
célula germinativa para grupos de prognóstico 
correspondente. 

2 B

Em Seminoma estadio CSII A/B, oferecer 
quimioterapia (3x BEP ou 4x EP, em bom 
prognóstico) como uma alternativa à 
radioterapia.

1 A

Tratar Seminoma estadio IIC ou maior com 
quimioterapia de acordo com os mesmos 
princípios usados para tumor de célula 
germinativa.

1 A

EP = etoposide, cisplatina; BEP = cisplatina, etoposide, bleo-
micina.
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Falha após Quimioterapia
O tratamento da falha após quimioterapia nos tumores de 
células germinativas é, classicamente, a quimioterapia de 
resgate. Para pacientes na primeira falha que tenham bom 
prognóstico (execução inicial de CR/PRM e tumor primário 
gonadal) é proposto 4 ciclos de quimioterapia de resgate 
com dose padrão.
Para pacientes com fatores de mau prognóstico (tumor 
primário extragonadal e/ou resposta incompleta à 
quimioterapia de primeira linha) e para todos pacientes 
com subsequente (> primeiro) falha, é recomendado 
quimioterapia em altas doses com auxílio de células-tronco 
autólogas (stem cell).

Seguimento
O objetivo do seguimento é detectar falha tão cedo quanto 
possível e monitorar o testículo contralateral. Na presença de 
terapia curativa ou para prolongar a vida, os seguintes princí-
pios devem ser aplicados:
a) Intervalo entre exames e duração de seguimento deve ser  
 consistente com tempo máximo de risco de recorrência;
b) Testes devem ser direcionados aos sítios mais prováveis de  
 recorrência e ter boa acurácia;
c) O risco aumentado de segunda neoplasia (no sítio 

primário e em outros tecidos que possam ter sido 
expostos aomesmo carcinógeno ou nos que tem evidência 
epidemiológica de risco aumentado) devem também guiar 
a seleção dos testes;

d) Complicações não malignas da terapia devem também ser  
 consideradas.
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Tabela 3: Esquema mínimo de seguimento recomendado na 
vigilância: não seminomas estagio I

Procedimento Ano 1 Ano 2 Ano 3 Anos 4-5
Exame físico 4 vezes 4 vezes 4 vezes Uma vez/

ano 
Marcadores 
tumorais

4 vezes 4 vezes 4 vezes Uma vez/
ano 

Radiografia de 
tórax 

2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 

TC abdominal 
total 

2 vezes 
aos 3 e 
12 meses

Uma vez 
no ano 
2 aos 24 
meses

 Uma vez 
no ano 
3 aos 36 
meses

TC = Tomografia Computadorizada.

Tabela 4: Esquema mínimo de seguimento recomendado após 
LDRP ou quimioterapia adjuvante: não seminoma estágio I

Procedimento Ano 1 Ano 2 Ano 3 Anos 4-5 Anos 6-10
Exame físico 4 

vezes 
4 
vezes 

4 
vezes 

Uma 
vez/ano 

Uma 
vez/ano 

Marcadores 
tumorais 

4 
vezes 

4 
vezes 

4 
vezes 

Uma 
vez/ano 

Uma 
vez/ano 

Radiografia de 
tórax 

2 
vezes 

 2 
vezes 

 2 
vezes

TC abdominal 
total 

Uma 
vez 

Uma 
vez 

Uma 
vez 

Uma 
vez/ ano

TC = Tomografia Computadorizada.



119 Câncer dos Testículos

Tabela 5:  Esquema mínimo de seguimento recomendado no 
tratamento de vigilância pós-orquiectomia, radiote rapia ou 
quimioterapia no seminoma estágio I

Procedimento Ano 1 Ano 2 Anos 3-5
Exame físico 3 vezes 3 vezes Uma vez/ 

ano 
Marcadores tumo-
rais 

3 vezes 3 vezes Uma vez/ 
ano 

Radiografia de 
tórax 

2 vezes 2 vezes 

TC abdominal 
total 

2 vezes 2 vezes  Aos 36 e 60 
meses 

TC = Tomografia Computadorizada.

Tabela 6: Esquema mínimo de seguimento recomendado em 
TCGNS avançado e seminoma

Procedimento Ano 1 Ano 2 Anos 3-5 Após 
Exame físico 4 vezes 4 vezes 2 vezes /

ano
Uma vez/
ano 

Marcadores 
tumorais 

4 vezes 4 vezes 2 vezes /
ano 

Uma vez/
ano 

Radiografia de 
tórax 

4 vezes  4 vezes  2 vezes/ 
ano

 Uma vez/
ano

TC abdominal 
total *£

Duas 
vezes

Duas 
vezes

 Uma vez 
ao ano

 Se 
indicada

TC Tórax # Uma vez 
ao ano

Uma vez 
ao ano

Uma vez 
ao ano

Se indicada
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TC Cérebro § Uma vez 
ao ano

Uma 
vez ao 
ano

Uma vez 
ao ano

Se indicada

TC = Tomografia Computadorizada.
*Uma TC abdominal deve ser realizada pelo menos anualmen-
te se teratoma for detectado no retroperitônio.
£  Se a avaliação pós quimioterapia em paciente com semino-

ma mostrar qualquer massa > 3 cm, uma TC deve ser repe-
tida 2 e 4 meses após para confirmar se a massa continua 
regredindo. Se disponível, FDG-PET/CT pode ser realizado.

# Uma TC de tórax está indicada se anormalidade for detecta-
da no Rx de Tórax e após ressecção pulmonar.
§ Em pacientes com cefaleia, achados focais neurológicos ou 
qualquer sintoma no sistema nervoso central.

Qualidade de vida e toxicidade em longo prazo após a cura
Pacientes diagnosticados com TC estão usualmente entre 18 
e 40 anos ao diagnóstico e a expectativa de vida após cura se 
estende por várias décadas.  Antes que qualquer tratamento 
seja planejado, pacientes devem ser informados de toxicida-
des comuns em longo prazo.

Tumor de Estroma Testicular
Os tumores estromais de testículo são raros, entretanto, 
tumores de células de Leydig e de células de Sertoli tem rele-
vância clínica.

Tumor de células de Leydig
Aproximadamente 10% dos tumores de Leydig são malignos, 
apresentando as seguintes características:
• Tamanho grande (> 5cm);
• Atipia citológica e aneuploidia de DNA;
• Atividade mitótica aumentada e aumento de expressão MIB-1;
• Necrose;
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• Margens infiltradas com invasão vascular;
• Extensão além do parênquima testicular.

O tumor se apresenta com aumento indolor do testículo 
ou como achado incidental no ultrassom e em até 80% dos 
casos acompanhado de desordens hormonais. Marcadores 
tumorais séricos são negativos e aproximadamente 30% 
dos pacientes apresentam ginecomastia. Estes tumores são 
frequentemente tratados por orquiectomia inguinal porque 
eles são confundidos com tumores de célula germinativa. 
Em pacientes com sintomas de ginecomastia ou desordens 
hormonais ou imagem típica no ultrassom, até que a 
histologia final esteja disponível, pode ser considerada 
uma orquiectomia parcial (+ patologia por congelação). Em 
caso de sinais histológicos de malignidade, orquiectomia e 
linfadenectomia retroperitonial são tratamentos de escolha.

Tumor de células de Sertoli
Tumor de células de Sertoli são malignos em 10-22 % dos casos.
Sinais morfológicos de malignidade são:
• Tamanho grande (> 5 cm);
• Pleomorfismo nuclear com nucléolos;
• Atividade mitótica aumentada;
• Invasão vascular e necrose.

Eles podem se apresentar com aumento de volume do 
testículo ou achado incidental ao ultrassom. Desordens 
hormonais são infrequentes e marcadores tumorais séricos 
são negativos. Ultrassonograficamente, eles aparecem 
geralmente como hipoecoicos e não podem ser distinguidos 
de tumores de célula germinativa com segurança exceto 
o subtipo de grande células calcificadas os quais estão 
usualmente associados com síndromes genéticas (Complexo 
de Carney, síndrome de Peutz-Jeghers). Tumores de célula 
de Sertoli são frequentemente interpretados como tumor de 
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células germinativas e orquiectomia é realizada.
Cirurgia conservadora de órgão deve ser considerada (com 
cautela) mas, em caso de sinais histológicos de malignidade, 
orquiectomia e linfadenectomia retroperitonial são 
tratamento de escolha.

Conclusões
Muitos tumores de testículo são diagnosticados em estadio 
inicial. Estadiamento é fundamental. O sistema TNM 2009 é 
recomendado com propósito de estadiar e classificar.

O sistema de estadiamento IGCCCG é recomendado 
para doença metastática. Realizando orquiectomia, 
excelentes taxas de cura são alcançadas nos estádios 
iniciais, independentemente da conduta adotada, apesar 
do padrão e taxas de recidiva serem muito relacionadas a 
modalidade de tratamento escolhido. Na doença metastática 
uma abordagem terapêutica multidisciplinar oferece uma 
sobrevida aceitável. Os esquemas de seguimento devem ser 
ajustados ao estadio inicial e tratamento adotado.
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DIRETRIZES DA EAU EM
CÂNCER DE PÊNIS

(Texto atualizado em Abril 2014)

O.W. Hakenberg (Coordenador), N. Watkin, E. Compérat, S. 
Minhas, A. Necchi, C. Protzel 

Introdução e epidemiologia
A incidência de câncer de pênis aumenta com a idade, com 
pico durante a sexta década de vida. No entanto, a doença 
também ocorre em homens mais jovens. Há variações geográ-
ficas significativas na Europa, bem como em todo o mundo. O 
câncer de pênis é comum em regiões com alta prevalência do 
vírus do papiloma humano (HPV), o que pode explicar a varia-
ção da incidência global, já que a prevalência de HPV em todo 
o mundo varia consideravelmente.
Não existe, atualmente, nenhuma recomendação para a utili-
zação de vacinação contra o HPV em meninos.
 

Fatores de risco
Fatores de risco etiológicos e epidemiológicos reconhecidas 
para câncer de pênis são:
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Fatores de risco Relevância
Fimose OR 11-16 vs. não fimose
Inflamação crônica do pênis 
(balanopostite relacionada a 
fimose)
Balanite xerótica obliterante
(líquen esclero-atrófico)

Risco

Psoraleno e fototerapia 
UVA para várias condições 
dermatológicas, como a 
psoríase

Taxa de incidência 9,51 com > 
250 tratamentos

Tabagismo 5 vezes maior risco (IC 95 %: 
2,0-10,1) vs. não fumantes

Infecção pelo HPV condiloma 
acuminado

22,4% em SCC verrucoso 
36-66,3 % em verruga basa-
loide

Área rural, baixo status 
socioeconômico, solteiro
Múltiplos parceiros sexuais, 
idade precoce do primeiro 
intercurso

Aumento de 3-5 vezes o risco 
de câncer de pênis

HPV = Papiloma vírus  humano; OR = Odds ratio; SCC = 
Carcinoma de células escamosas; UVA = ultravioleta A.

Patologia
O carcinoma de células escamosas (SCC) nas diferentes 
variantes responde por mais de 95% dos casos de doença 
maligna peniana. A Tabela 1 apresenta lesões pré-malignas e a 
Tabela 2 lista os subtipos patológicos de carcinomas de pênis. 
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Tabela 1: Lesões penianas pré-malignas (lesões precursoras)
Lesões esporadicamente associadas ao SCC do pênis
•    Corno cutâneo do pênis
•    Papulose bowenoide do pênis
•    Líquen escleroso (balanite xerótica obliterante)

Lesões pré-malignas (até um terço de transformação para 
SCC invasivo)
•   Neoplasia intraepitelial grau III
•   Condiloma gigante (Buschke-Lowenstein)
•   Erythroplasia de Queyrat
•   Doença de Bowen
•   Doença de Paget (ADK  intradérmica)

Tabela 2: Subtipos histológicos de carcinomas de pênis, a 
sua frequência e  resultados
Subtipo Frequência

(% de 
casos)

Prognóstico

SCC vulgar 48-65 Depende da localização, 
estágio e grau

Carcinoma 
basaloide

4-10 Prognóstico pobre, 
frequente metástase 
inguinal nodal precoce [40]

Carcinoma 
verrucoso

7-10 Bom prognóstico, 
metástase rara

Carcinoma 
verrucoso

3-8 Bom prognóstico, 
ausência de metástase

Carcinoma papilar 5-15 Bom prognóstico, 
metástase rara
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Carcinoma 
Sarcomatoide

1-3 Muito pobre prognóstico,
Metástase vascular 
precoce

Carcinoma misto 9-10 Grupo heterogêneo
Carcinoma
Pseudohiperplásico

< 1 Prepúcio, relacionadas 
com líquen escleroso, 
bom prognóstico, não há 
relato de metástases 

Carcinoma
Cuniculatum

< 1 Variante do carcinoma 
verrucoso, bom 
prognóstico, não há 
relato de metástases

Carcinoma
Pseudoglandular

< 1 Carcinoma de alto grau, 
metástase precoce, mau 
prognóstico

Carcinoma
Basaloide-
verrucoso

9-14 Mau prognóstico, elevado 
potencial metastático 
[41] (maior do que em 
verrucoso, menor do que 
no SCC basaloide)

Carcinoma
Adenoescamoso

< 1 Glândula Central e 
perimeato, carcinoma 
de alto grau, elevado 
potencial metastático, 
mas baixa mortalidade

Carcinoma
Mucoepidermoide

< 1 Altamente agressivo, 
mau prognóstico
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Variante células 
claras de 
carcinoma de pênis

1-2 Extremamente rara, 
associada ao HPV, 
agressivo, metástase 
precoce, mau 
prognóstico, resultados 
são dependentes da 
lesão, metástase linfática 
frequente
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Biópsia
No manejo do câncer de pênis há necessidade de confirma-
ção histológica se: 
• houver dúvida sobre a natureza exata da lesão (por exem-

plo CIS, metástase ou melanoma);
 • tratamento com agentes tópicos, radioterapia ou cirurgia a 

laser é planejado.
 
Sistema de estadiamento e classificação
A classificação Metástase Linfonodo Tumor (TNM) 2009 deve 
ser utilizada (Tabela 3). Uma subclassificação da categoria 
T2 em relação a invasão somente do corpo esponjoso ou dos 
corpos cavernosos, assim, seria desejável uma vez que tem 
sido demonstrado que o prognóstico para a invasão apenas 
do corpo esponjoso é muito melhor do que a invasão do corpo 
cavernoso. 

Tabela 3: Classificação clínica e patológica TNM 2009 do 
câncer de pênis
Classificação clínica
T – Tumor Primário
TX Tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ
Ta Carcinoma não invasivo
T1 Tumor invade o tecido conjuntivo subepitelial

T1a Tumor que invade o tecido conjuntivo 
subepitelial sem invasão linfática e não é pouco 
diferenciado ou indiferenciado (T1 G1-2)

T1b Tumor que invade o tecido conjuntivo 
subepitelial com invasão linfática ou é pouco 
diferenciado ou indiferenciado (T1 G3-4)
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T2 Tumor invade corpo esponjoso e/ou corpo cavernoso
T3 Tumor invade uretra
T4 Tumor invade outras estruturas adjacentes
N – Linfonodos regionais
NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de linfonodo inguinal palpável ou 

visivelmente aumentado
N1 Linfonodo inguinal unilateral móvel palpável
N2 Linfonodos inguinais múltiplos unilateral ou bilateral 

móvel palpável
N3 Massa nodal inguinal fixa ou linfoadenopatia pélvica, 

unilateral ou bilateral
M – Metástases a Distância
M0 Ausência de metástases a distância
M1 Metástases à distância
Classificação Patológica
As categorias pT correspondem às categorias T clínica.
As categorias pN são baseadas em biópsia ou excisão cirúrgica.
pN – Linfonodos regionais
pNX Linfonodos regionais não podem ser avaliados
pN0 Ausência de metástases em linfonodo regional
pN1 Metástase intranodal em um único linfonodo inguinal
pN2 Metástases em linfonodos inguinais múltiplos ou 

bilateral
pN3 Metástases em linfonodos pélvico(s), unilateral ou              

bilateral ou extensão extranodal de qualquer 
metástase de linfonodos regionais

pM - Metástases à Distância
pM0 Ausência de metástases à distância
pM1 Metástases à distância
G - Graduação Histopatológica
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GX Grau de diferenciação não pode ser avaliado
G1 Bem diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3-4 Pobremente diferenciado/indiferenciado

Avaliação diagnóstica e estadiamento 
O câncer de pênis pode ser curado em mais de 80% de todos 
os casos se for diagnosticado precocemente. Uma vez que a 
propagação metastática ocorreu, é uma doença com risco de 
vida com mau prognóstico. O tratamento local, embora poten-
cialmente curativo, pode ser mutilante e devastador para o 
bem-estar psicológico do paciente. 

Exame físico
Palpação cuidadosa de ambas as virilhas para linfonodos 
inguinais aumentados deve fazer parte do exame físico inicial 
de pacientes com câncer de pênis.

Imagem
• Ultrassonografia (US) pode dar informações sobre a infil-

tração do corpo.
• A ressonância magnética (MRI) com ereção induzida 

artificialmente pode ajudar a excluir invasão tumoral dos 
corpos cavernosos se a preservação do pênis é planejada.

• Em caso de linfonodos inguinais não palpáveis, técnicas de 
imagem atuais não são confiáveis na detecção de micro-
metástases.

• Um exame pélvico de tomografia computadorizada (TC) pode 
ser usado para avaliar os linfonodos linfáticos pélvicos.

• Em caso de linfonodos inguinais positivos, TC do abdômen 
e da pelve e uma radiografia de tórax são recomendados; 
um TC  torácico será mais sensível do que um raio-X.
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Recomendações para o diagnóstico e estadiamento 
do câncer de pênis

GR

Tumor Primário
Realizar exame físico,  registro  da morfologia, exten-
são e invasão das estruturas penianas.

C

Obter MRI com ereção artificial nos casos em que a 
cirurgia de preservação do órgão é desejada.
Linfonodos Inguinais
Para o exame físico de ambas as virilhas, registrar 
número, lateralidade e características dos gânglios 
inguinais e:
 •  Se linfonodos não palpáveis, oferecer 
    estadiamento  invasivo em pacientes de alto risco.
•  Se linfonodos são palpáveis, estadiar  com TC
    pélvica ou PET / TC.

C

Metástases a Distância
Em pacientes  N +, obter tomografia computadorizada 
deabdômen total e radiografia de tórax para esta-
diamento sistêmico. Alternativamente, estadiar com 
varredura PET / TC.

C

Em pacientes com doença sistêmica ou com sintomas 
relevantes, obter cintilografia óssea.

TC = tomografia computadorizada; PET = tomografia por 
emissão de pósitrons; MRI = ressonância magnética.

Manejo da doença
O tratamento da lesão de câncer de pênis primário visa remo-
ver o tumor completamente, preservando o máximo do pênis 
quanto possível, sem comprometer a radicalidade.
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Recomendações para o tratamento local do carcinoma 
de pênis
Tumor Primário Usar o tratamento de 

preservação de órgãos, 
sempre que possível

LE GR

Tis O tratamento tópico com 
5-fluorouracil ou imiquimod 
para lesões superficiais 
com ou sem controle 
fotodinâmico.

3 C

Ablação a laser com CO2 ou 
ND:YAG laser.
Resurfacing da glande.

Ta, T1a (G1, G2) Excisão local larga com 
circuncisão CO2 ou Nd: 
YAG cirurgia a laser com a 
circuncisão.

3 C

Ablação a laser com CO2 ou 
Nd: YAG.
Resurfacing da glande.
Glandectomia com cirurgia 
reconstrutiva, com ou sem 
enxerto de pele.
Radioterapia por feixe 
externo ou braquiterapia 
para lesões < 4 cm.



134 Câncer de Pênis

T1b (G3) e T2 
confinado à 
glande

Excisão local ampla mais 
cirurgia reconstrutiva, com 
ou sem enxerto de pele.

3 C

Ablação a laser com a 
circuncisão.
Glandectomia com 
circuncisão, com 
reconstrução.
Radioterapia por feixe 
externo ou braquiterapia para 
lesões < 4 cm de diâmetro.

T2 com invasão 
do corpo caver-
noso

Amputação parcial e 
reconstrução ou radioterapia 
por feixe externo ou 
braquiterapia para lesões < 4 
cm de diâmetro.

3 C

T3 com invasão 
da uretra

Penectomia parcial ou 
penectomia total com 
uretrostomia perineal.

3 C

T4 com invasão 
de outras estru-
turas adjacentes

Quimioterapia neoadjuvante 
seguida de cirurgia em 
responsivos. Alternativa: 
radiação externa paliativa.

3 C

Recorrência 
local após  trata-
mento conser-
vador

Cirurgia de resgate 
com tratamento pênis – 
preservado em pequenas 
recorrências ou amputação 
parcial.

3 C

Ampla ou alto grau de 
recorrência: amputação 
parcial ou total.

CO2 = dióxido de carbono; Nd:YAG = neodymium: yttrium-
-aluminum-garnet.
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Manejo dos linfonodos inguinais
O tratamento dos linfonodos regionais é crucial para a 
sobrevida do paciente. A estratégia de vigilância tem risco 
considerável como recorrência linfonodal, o que reduz 
drasticamente a sobrevida a longo prazo. Estadiamento 
invasivo por linfadenectomia inguinal modificada ou biópsia 
do linfonodo sentinela é recomendada para câncer de pênis 
pT1G1 e superior.

Recomendações  de tratamento para metástases 
linfonodais
Linfonodos 
regionais

Manejo dos linfonodos 
regionais é fundamental no 
tratamento do câncer de 
pênis

LE GR

Linfonodos 
inguinais não 
palpáveis
(cN0)

Tis, Ta G1, T1G1;
Vigilância

2a B

> T1 G2: estadiamento 
linfonodal invasivo por 
linfadenectomia inguinal 
bilateral modificada ou 
DSNB.

2a B

Linfonodos 
nguinais palpáveis
(cN1/cN2)

Linfadenectomia inguinal 
radical.

Linfonodos 
inguinais fixos
(cN3)

Quimioterapia 
neoadjuvante seguido por 
linfadenectomia radical 
inguinal em respondedores.
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Linfadenectomia 
pélvica

Linfadenectomia pélvica 
ipsilateral se dois ou mais 
linfonodos inguinais estão 
envolvidos em um lado 
(pN2) e se metástase 
linfonodal extracapsular 
(pN3) for confirmada.

2a B

Quimioterapia 
adjuvante

Em pacientes pN2/N3 após 
a linfadenectomia radical.

2b B

Radioterapia Não utilizar no tratamento 
de doença linfonodal em 
câncer de pênis. 

DSNB = biópsia dinâmica de linfonodo sentinela.

Recomendações para quimioterapia em pacien-
tes com câncer de pênis

LE GR

Tratar com quimioterapia adjuvante (3-4 ciclos 
de TPF) em pacientes com tumores pN2-N3.

2b C

Tratar com quimioterapia neoadjuvante (quatro 
ciclos de cisplatina e regime baseado em taxa-
no) seguido por cirurgia radical em pacientes 
com não ressecável ou metástase recorrente 
em linfonodos.

2a B

Em pacientes com doença sistêmica e carga 
metastática limitada, tratar com quimioterapia.

3 C

TPF = cisplatina, 5-fluoracil paclitaxel.

Seguimento
Seguimento após tratamento curativo no carcinoma peniano 
como em qualquer doença maligna é importante por duas 
razões:
• detecção precoce de recorrência permite tratamento 

potencialmente curativo;
• a detecção e tratamento de complicações relacionadas 

com o tratamento.
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Recorrência local não reduz significativamente a sobrevida a 
longo prazo se tratada com sucesso, enquanto a recorrência 
linfonodal inguinal leva a uma drástica redução na probabili-
dade de sobrevida doença-específica a longo prazo.

Qualidade de vida
Em geral, cerca de 80% dos pacientes com câncer de pênis, 
em todos os estágios, podem ser curados. Penectomia parcial 
tem consequências negativas para a autoestima dos pacien-
tes e para a função sexual. Tratamento de preservação do 
órgão permite uma melhor qualidade de vida e função sexual e 
deve ser oferecido a todos os pacientes sempre que possível. 
Encaminhamento para centros com experiência é recomen-
dado, e apoio psicológico é muito importante para pacientes 
com câncer de pênis.
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DIRETRIZES DA EAU  PARA OS
SInTOmAS DO TRATO URInáRIO 

InfERIOR mAScUlInO nãO 
nEUROgênIcOS, InclUInDO 

ObSTRUçãO POR HPb

(Texto atualizado em Março de 2016)

S. Gravas (Coordenador), T. Bach, A. Bachmann, M. Drake, M. 
Gacci, C. Gratzke, S. Madersbacher, C. Mamoulakis, K.A.O. 
Tikkinen
Colaboradores associados: M. Karavitakis, S. Malde, V. Sakkalis, 
R. Umbach

Introdução
As orientações da EAU sobre os Sintomas do Trato Urinário 
Inferior (STUI) em homens é baseada em sintomas, com foco 
em STUI secundários à hiperplasia prostática benigna (HPB) 
ou obstrução prostática benigna (OPB), hiperatividade do 
detrusor ou bexiga hiperativa, e noctúria secundária à poliúria 
noturna em pacientes com 40 anos ou mais. A etiologia multi-
fatorial dos STUI encontra-se ilustrada na Figura 1.

Avaliação diagnóstica
A alta prevalência e a fisiopatologia multifatorial indica que 
uma avaliação precisa dos STUI é fundamental para propor-
cionar melhor tratamento baseado em evidências. A avaliação 
clínica dos STUI visa definir o perfil clínico e o diagnóstico 
diferencial. Um algoritmo prático para diagnóstico dos STUI 
masculinos foi desenvolvido (Figura 2).
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Recomendações para a Avaliação diagnóstica 
dos STUI masculinos

nE gR

Uma história clínica deve ser realizada em 
homens com STUI.

4 A*

Um questionário validado de escore de sin-
tomas com avaliação da QV deve ser usado 
durante a avaliação dos STUI masculinos e para 
reavaliação durante e/ou após o tratamento.

3 B

Diário miccional deve ser utilizado para avaliar 
STUI em homens com um componente de 
armazenamento importante ou noctúria.

3 B

Bexiga
hiperativa

(BH)

Poliúria
noturna

Hipocontra-
tilidade

do detrusor

Disfunção
neurogênica

da bexiga

Infecção
do trato
urinário Corpo

estranho

Prostatite

Estenose
uretral

Tumor
de Bexiga

Cálculo
ureteral

distal

E outros
… 

 
 

Obstrução
Infra Vesical

(OIV)

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
STUI 

figura 1: causas de sintomas do trato urinário inferior (STUI) 
masculino.



142 Trato Urinário Inferior Masculino não Neurogênicos, incluindo Obstrução por HPB

Diário miccional deve ser realizado durante pelo 
menos três dias.

2b B

Exame físico, incluindo toque retal deve ser 
parte da rotina da avaliação dos STUI masculi-
nos.

3 B

A análise da urina (sedimento urinário) deve ser 
utilizada na avaliação de STUI masculinos.

3 A*

A medida do PSA deve ser realizada somente 
se um diagnóstico de CaP vai mudar a conduta 
ou se PSA for auxiliar na tomada de decisão em 
pacientes com risco de progressão da HPB.

1b A

Avaliação da função renal deve ser realizada 
se insuficiência renal for suspeitada, baseado 
na história e exame clínico ou na presença de 
hidronefrose ou quando se considera o trata-
mento cirúrgico para STUI masculinos.

3 A*

Medida do resíduo pós-miccional (RPM) em 
STUI masculinos deve ser parte da rotina da 
avaliação.

3 B

Urofluxometria na avaliação inicial de STUI mas-
culinos pode ser realizada e deve ser realizada 
antes de qualquer tratamento.

2b B

Exame de imagem do trato urinário superior 
(com US) em homens com STUI deve ser realiza-
do em pacientes com um grande RPM, hematú-
ria ou história de litíase urinária.

3 B

Ao considerar um tratamento medicamentoso 
para STUI masculinos, exame de imagem da 
próstata (US transabdominal ou transretal) deve 
ser realizado se ele for ajudar na escolha da 
droga mais apropriada.

3 B
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Ao considerar um tratamento cirúrgico para 
STUI masculinos, exame de imagem da prósta-
ta (US transabdominal ou transretal) deve ser 
realizado.

3 B

Uretrocistoscopia deve ser realizada em 
homens com STUI para excluir uma suspeita de 
doenças da bexiga ou da uretra e/ou antes de 
tratamento cirúrgico minimamente invasivo, se 
os resultados forem mudar o tratamento.

3 B

Estudo urodinâmico deve ser realizado apenas 
em pacientes com indicações específicas antes 
do tratamento invasivo ou quando a avaliação 
fisiopatológica dos STUI seja justificada.

3 B

Estudo fluxo-pressão deveria ser realizado em 
homens que tiveram falha de tratamento invasi-
vo prévio para LUTS.

3 B

Ao considerar um tratamento invasivo, o Estudo 
Urodinâmico pode ser usado para pacientes 
que não conseguem urinar >150 mL.

3 C

Ao considerar um tratamento invasivo em 
homens com STUI predominantemente de 
esvaziamento, um Estudo Urodinâmico pode ser 
realizado em homens com um RPM >300 mL.

3 C

Ao considerar um tratamento invasivo em 
homens com STUI predominantemente de 
esvaziamento, um Estudo Urodinâmico pode ser 
realizado em homens com idade >80 anos.

3 C

Ao considerar um tratamento invasivo em 
homens com STUI predominantemente de 
esvaziamento, um Estudo Urodinâmico pode ser 
realizado em homens com idade <50 anos.

3 B
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Nenhum dos testes não invasivos no diagnós-
tico de obstrução infravesical em homens com 
STUI pode atualmente ser recomendado como 
uma alternativa ao Estudo Urodinâmico.

1a B

*Atualizado com base no Painel de consenso.
STUI = Sintomas do Trato Urinário Inferior; QV = Qualidade 
de vida; PSA = Antígeno Prostático Específico; CaP = Câncer 
de Próstata; HPB = Hiperplasia Prostática Benigna; RPM = 
Resíduo Pós-Miccional; US = ultrassonografia.



145Trato Urinário Inferior Masculino não Neurogênicos, incluindo Obstrução por HPB

figura 2: Algoritmo de Avaliação dos STUI em homens com 
idades entre 40 anos ou mais.

Recomenda-se a leitura do texto completo, que destaca a 
posição atual de cada teste em detalhe.

PSA=Antígeno Prostático Específico; CaP=Câncer de Próstata; 
US=Ultrassonografia; RPM=Resíduo pós-miccional.
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Tratamento
Tratamento conservador
A observação vigilante é apropriada para STUI leves a mode-
rados e sem complicações. Inclui a educação, segurança, 
aconselhamentos sobre o estilo de vida do paciente e monito-
ramento periódico.

Tratamento farmacológico
O nível de evidência e o grau de recomendação para cada 
opção de tratamento estão resumidos na abaixo.

Recomendações para tratamento conservador 
e farmacológico de homens com STUI

nE gR

Oferecer observação vigilante aos homens com 
sintomas leves a moderados e minimamente 
incomodados pelos sintomas.

1b A

Oferecer aos homens com STUI aconselhamen-
to sobre estilo de vida antes ou simultaneamen-
te com o tratamento.

1b A

Oferecer a1-bloqueadores para homens com 
STUI moderados a severos.

1a A

Oferecer inibidores da 5α-redutase para os 
homens que têm STUI moderados a severos e 
um aumento da próstata (>40 mL).

1b A

Inibidores 5α-redutase podem prevenir a pro-
gressão da doença no que diz respeito à reten-
ção urinária aguda e à necessidade de cirurgia.

1b A

Antagonistas do receptor muscarínico podem 
ser usados em homens com STUI moderados a 
severos que, principalmente, têm sintomas vesi-
cais de armazenamento.

1b B

Aconselha-se precaução em homens com um 
RPM superior a 150 mL.

4 C
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Inibidores da 5-PDE podem ser utilizados em 
homens com STUI moderados a severos com ou 
sem disfunção erétil.

1a A

Agonistas beta-3 podem ser usados em homens 
com STUI moderados a severos que têm pre-
dominantemente sintomas de armazenamento 
vesical.

1b B

Oferecer tratamento combinado com α1-blo-
queador e inibidor de 5α-redutase para homens 
com STUI moderados a severos e risco de 
progressão da doença (por exemplo: volume da 
próstata >40 mL).

1b A

Use tratamento combinado com α1-bloquea-
dor e antagonista do receptor muscarínico em 
pacientes com STUI moderados a severos se o 
alívio dos sintomas de armazenamento for insu-
ficiente com a monoterapia com qualquer um 
dos fármacos.

1b B

Prescrever o tratamento combinado com pre-
caução em homens com um RPM >150 mL.

2b B

STUI = Sintomas do Trato Urinário Inferior; 5-PDE = 5 fosfodies-
terase; RPM = Resíduo Pós-Miccional.

Resumo do tratamento conservador e/ou medicamentoso
A primeira escolha de tratamento é a modificação comporta-
mental, com ou sem terapia medicamentosa. Um fluxograma 
ilustrando as opções de tratamento conservador e medica-
mentoso de acordo com a medicina baseada em evidências e 
perfil dos pacientes é apresentado na Figura 3.
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figura 3: Algoritmo do tratamento dos STUI masculino utilizan-
do opções de tratamento medicamentoso e/ou conservador. As 
decisões de tratamento dependem dos resultados da avaliação 
inicial do paciente. note-se que as preferências dos pacientes 
podem resultar em diferentes decisões de tratamento.

PSA=Antígeno Prostático Específico; CaP=Câncer de Próstata; 
US=Ultrassonografia; RPM=Resíduo pós-miccional.
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Tratamento cirúrgico

A cirurgia prostática é geralmente necessária para pacientes 
que apresentaram retenção urinária recorrente ou refratária, 
incontinência por transbordamento, infecções recorrentes do 
trato urinário, cálculos ou divertículos na bexiga, hematúria 
macroscópica devido a HPB, ou dilatação do trato urinário 
superior devido à HPB, com ou sem insuficiência renal (indi-
cações absolutas de cirurgia, necessidade de cirurgia). Além 
disso, a cirurgia é geralmente necessária quando os pacientes 
obtiveram alívio insuficiente dos STUI ou do RPM após a ins-
tituição dos tratamentos conservadores ou medicamentosos 
(indicações relativas de cirurgia).

Recomendações para o tratamento cirúrgico 
dos STUI masculino

nE gR

A RTUP monopolar é o procedimento cirúrgico 
padrão atualmente para homens com tamanhos 
de próstatas entre 30 e 80 ml e incômodo de 
STUI moderado a grave devido a HPB. A RTUP 
monopolar proporciona melhoras subjetivas e 
objetivas superiores aos tratamentos medica-
mentosos ou minimamente invasivos.

1a A

A morbidade da RTUP monopolar é maior do 
que das drogas ou outros procedimentos mini-
mamente invasivos.

1a A

A RTUP bipolar obtém resultados a curto e 
médio prazo comparáveis aos da RTUP mono-
polar.

1a A

A RTUP bipolar tem um perfil de segurança 
perioperatória mais favorável em comparação 
com a RTUP monopolar.

1a A

A ITUP é o tratamento cirúrgico de escolha para 
homens com próstatas <30 ml, sem lobo médio, 
e STUI moderados a severos devido a HPB.

1a A
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A Prostatectomia Aberta, assim como a 
Enucleação prostática com holmium laser ou 
Enucleação Bipolar são a primeira escolha de 
tratamento cirúrgico em homens com próstatas 
>80 mL, e STUI moderados a severos devido a 
HPB.

1a A

A Prostatectomia aberta tem maior morbidade 
operatória.

1b A

A TTUM promove melhora dos sintomas 
comparável a RTUP, mas está associada à 
menor morbidade e menor melhora de fluxo.

1a A

A durabilidade do tratamento é maior na RTUP, 
com menores taxas de re-tratamento quando 
comparada a TTUM.

1a A

A TUNA® é uma alternativa minimamente inva-
siva que proporciona menor morbidade que a 
RTUP, porém com menor eficácia.

1a A

A durabilidade do tratamento é maior na RTUP, 
com menores taxas de re-tratamento quando 
comparada a TUNA®.

1a A

A HoLEP e vaporização da próstata com laser 
de 532 nm são alternativas à RTUP para homens 
com STUI moderados a severos, promovendo 
melhora imediata objetiva e subjetiva 
comparável à RTUP.

1a A

Os resultados funcionais a curto prazo e médio 
prazo da vaporização da próstata com laser 532 
nm são comparáveis aos da RTUP.

1b A

Os resultados funcionais a longo prazo da 
HoLEP são comparáveis com RTUP ou prosta-
tectomia aberta.

1b A
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A enucleação com Thulium laser pode ser 
uma alternativa à RTU de próstata e HoLEP em 
homens com STUI moderados a severos, levan-
do à uma melhora objetiva imediata e a médio 
prazo, além de melhoras subjetivas.

1b A

Cirurgias com de laser de diodo levam a uma 
melhora objetiva e subjetiva a curto.

1b B

ThuVaRP é uma alternativa à RTUP para prósta-
ta pequenas e médias.

1b A

No que diz respeito à segurança intraoperatória 
e propriedades hemostáticas, lasers de diodo e 
Thulium parecem ser seguros.

3 C

No que diz respeito à segurança intraoperatória, 
vaporização com laser 532 nm é superior à RTU 
de próstata.

1b A

Vaporização com laser de 532 nm deve ser con-
siderada em pacientes que recebem medicação 
anticoagulantes ou com elevado risco cardio-
vascular.

3 B

Oferecer stents prostáticos como uma alternati-
va ao cateterismo para os homens com impossi-
bilidade de realizar cirurgia.

3 C

Urolift® leva a uma melhora objetiva e subjetiva 
a curto e médio prazo. Estudos clínicos rando-
mizados com maior tempo de seguimento são 
necessários.

1a B

Recomendações para cirurgias em investigação
Prostatectomia Simples Minimamente Invasiva 
parece ser viável em homens com próstatas >80 
ml e que necessitam de tratamento cirúrgico. 
Devido necessidade de mais dados, esta técnica 
permanece sob avaliação.

2 B

STUI = sintomas do trato urinário inferior; RTUP = ressecção 
transuretral da próstata; ITUP = incisão transuretral da 
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próstata; TTUM = termo terapia transuretral por micro ondas; 
TUNA = ablação transuretral por agulhas; HoLEP = enuclea-
ção prostática por Holmium laser; ThuVaRP = vaporessecção 
da próstata com Thulium laser.

Resumo do tratamento cirúrgico
A escolha da técnica cirúrgica depende principalmente do 
tamanho da próstata, comorbidades do paciente, da capa-
cidade de ser submetido a anestesia, além das preferências 
do paciente, a disposição para aceitar os efeitos colaterais 
associados à cirurgia, a disponibilidade do arsenal cirúrgico 
e a experiência do cirurgião com estas técnicas cirúrgicas. A 
Figura 4 mostra um fluxograma ilustrando as opções de trata-
mento cirúrgico de acordo com o perfil dos pacientes.
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figura 4: Algoritmo de tratamento do incômodo dos sintomas 
do trato urinário inferior (STUI) refratário ao tratamento 
conservador/médico ou em casos de indicações absolutas 
de cirurgia. O fluxograma foi estratificado pela capacidade do 
paciente em ser submetido à anestesia, risco cardiovascular 
e tamanho prostático.

STUI Masculinos 
 (com indicações absolutas para a cirurgia ou refratários ao tratamento medicamentoso
ou aqueles que não querem tratamento medicamentoso  e solicitam tratamento ativo)
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Enucleação com laser GreenLight, Thulium e Diodo. Enucleação 
com laser inclui holmium e Thulium laser. STUI=Sintomas do 
trato urinário inferior; RTUP=ressecção (transuretral da prósta-
ta; ITUP=incisão transuretral da próstata; TTUM=termo terapia 
transuretral por micro ondas; TUNA=ablação transuretral por 
agulhas; HoLEP=enucleação prostática por Holmium laser; 
ThuVaRP=vaporessecção da próstata com Thulium laser.
Tratamento da noctúria em homens com STUI
Avaliação diagnóstica
A avaliação da noctúria é descrita na Figura 5.

figura 5: Avaliação da noctúria em homens com STUI não 
neurogênicos.
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Via compartilhada de cuidados – Distúrbios do sono e 
condições clínicas

figura 6: Via de cuidados compartilhados para noctúria, des-
tacando a necessidade de gerir os pacientes potencialmente 
complexos usando competências relevantes para os fatores 
causais.
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Tratamento da noctúria

Recomendações para o da noctúria nE gR
O tratamento deve levar em consideração fato-
res causais subjacentes, que podem ser condi-
ções de comportamento, sistêmicas, distúrbios 
do sono, disfunção do trato urinário inferior, ou 
uma combinação de fatores.

4 A*

Discutir as mudanças de estilo de vida para 
reduzir o volume de urina noturna e episódios 
de noctúria, e melhorar a qualidade do sono.

3 A*

Desmopressina pode ser prescrita para diminuir 
noctúria devido a poliúria noturna em homens 
com menos de 65 anos. Triagem para a hipona-
tremia deve ser realizada no início do estudo, 
durante o ajuste da dose e durante o tratamen-
to.

1a A

Antagonistas α-1-adrenérgicos podem ser ofe-
recidos aos homens com noctúria associados a 
sintomas do trato urinário inferior. 

1b B

Os medicamentos antimuscarínicos podem ser 
oferecidos aos homens com noctúria associada 
com a bexiga hiperativa.

1b B

Inibidores da 5α-redutase podem ser oferecidos 
aos homens com noctúria que têm STUI mode-
rados a severos e um aumento da próstata (>40 
mL).

1b C

Não oferecem inibidores da 5-PDE para o 
tratamento de noctúria.

1b B
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Um tentativa de terapia diurética pode ser ofe-
recida aos homens com noctúria devido a poliú-
ria noturna. Triagem para a hiponatremia deve 
ser realizada no início e durante o tratamento.

1b C

Medicamentos para promover o sono podem 
ser utilizados para auxiliar o retorno ao sono em 
homens com noctúria.

2 C

*Atualizado com base no Painel de consenso
5-PDE = 5 fosfodiesterase.

Acompanhamento
Recomenda-se a estratégia de acompanhamento descrita 
abaixo:
•	 pacientes em observação vigilante devem ser monitora-

dos após 6 meses e, posteriormente, a cada ano (desde 
que os sintomas não piorem e não desenvolvam indicação 
absoluta para o tratamento cirúrgico).

•	 pacientes em tratamento com bloqueadores α-1, anta-
gonistas de receptores muscarínicos ou uma combina-
ção de bloqueadores α-1 e inibidores da 5α-redutase ou 
antagonistas de receptores muscarínicos devem ser reava-
liados 4-6 semanas após o início do tratamento. A terapia 
medicamentosa pode ser mantida caso o paciente tenha 
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obtido alívio sintomático na ausência de efeitos adversos 
problemáticos. Os pacientes devem ser reavaliados após 6 
meses e em seguida anualmente, desde que os sintomas 
não piorem e não desenvolvam indicação absoluta para o 
tratamento cirúrgico.

•	 pacientes em tratamento com inibidor da 5α-redutase em 
monoterapia devem ser reavaliados após 12 semanas e 6 
meses, para determinar sua resposta e a presença de efeitos 
adversos.

•	 Em pacientes tratados com desmopressina a concentração 
sérica de sódio deve ser mensurada no 3o e 7o dias de trata-
mento, e após 1 mês após o início do tratamento, e se estive-
rem normais, posteriormente a cada 3 meses; a sequência 
de acompanhamento deve ser reiniciada após um aumento 
de dose.

•	 pacientes submetidos à cirurgia prostática devem ser reava-
liados 4-6 semanas após a remoção do cateter para determi-
nar a resposta ao tratamento e presença de efeitos adversos. 
Se o paciente apresentar alívio dos sintomas e nenhum 
efeito adverso, novas reavaliações não serão necessárias.

Recomendações para seguimento de homens 
com STUI

nE gR

O seguimento para todas as modalidades de 
tratamento, conservador, medicamentosos ou 
cirúrgico é baseado em dados empíricos ou 
considerações teóricas, mas não em estudos 
baseados em evidências.

3-4 C

Recomenda-se a leitura da versão completa das Diretrizes da 
EAU, na qual eficácia, segurança e considerações para cada 
tratamento são apresentadas.
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diretrizes da eau em
iNCONtiNÊNCia uriNÁria

(Atualização parcial de Março 2016)

F.C. Burkhard (Coordenador), M.G. Lucas, L.C. Berghmans, 
J.L.H.R. Bosch, F. Cruz, G.E. Lemack, A.K. Nambiar, C.G. Nilsson, 
R. Pickard, A. Tubaro 
Guidelines Associates: D. Bedretdinova, F. Farag, B.B. Rozenberg

introdução
Esta versão resumida tem como objetivo sintetizar as impor-
tantes mensagens clínicas descritas no texto completo e é 
apresentado como uma série de ações classificadas e basea-
das em recomendações, que seguem o padrão de níveis de 
evidências utilizadas pela EAU.
(veja capítulo de Introdução das Diretrizes da EAU ISBN 978-
90-79754-98-4)

avaliação diagnóstica 
História e exame físico
A história deve incluir detalhes do tipo, duração e gravidade 
da incontinência urinária (IU), bem como de outros sintomas 
urinários. Deve permitir que a IU seja classificada em 
incontinência urinária de esforço (IUE), incontinência urinária 
de urgência (IUU) ou incontinência urinária mista (IUM). 
Deve também identificar pacientes que necessitem de rápido 
encaminhamento a um determinado especialista, incluindo 
pessoas com dor associada, hematúria, história de infecção 
do trato urinário (ITU) recorrente, cirurgia pélvica (cirurgia 
de próstata em particular) ou radioterapia, perdas urinárias 
contínuas sugerindo fístula, dificuldade miccional ou suspeita 
de doença neurológica.
O paciente deve também ser questionado sobre outros 

Colaboradores associados: D. Bedretdinova, F. Farag, B.B. Rozenberg

(Atualização parcial do texto em Março de 2016)
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problemas de saúde, detalhes dos medicamentos em uso e 
como estes podem interferir nos sintomas de IU.

Questionários

recomendações Gr
Usar questionários validados e apropriados quando 
avaliação padronizada for necessário.

B*

*Recomendação baseada em opinião de especialistas

diários miccionais

recomendações Gr
Solicitar diário miccional aos pacientes com 
incontinência urinária.

A

Utilizar diários com duração de 3 a 7 dias. B

exame de urina e infecção do trato urinário

recommendations Gr
Fazer exame de urina como parte da avaliação inicial 
de pacientes com incontinência urinária.

A*

Se infecção do trato urinário estiver presente com 
incontinência urinária, reavaliar paciente após o 
tratamento.

A*

Não tratar rotineiramente bacteriúria assintomática em 
pacientes idosos para melhorar a incontinência urinária.

B

*Recomendação baseada em opinião de especialistas

Recomendações
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Volume residual pós miccional

recomendações Gr
Quando medir volume urinário residual pós miccional 
utilize ultrassonografia.

A

Medir resíduo pós miccional em pacientes com 
incontinência urinária que apresentem sintomas 
miccionais.

B

Medir resíduo pós miccional quando avaliar pacientes 
com incontinência urinária complicada.

C

Resíduo pós miccional deve ser monitorado em 
pacientes recebendo tratamento que possa causar 
ou piorar disfunção miccional, incluindo cirurgia para 
incontinência urinária de esforço.

A*

* Recomendação baseada em opinião de especialistas.

urodinâmica

recomendações Gr
(OBS: Relativo apenas a adultos com incontinência 
urinária e sem doença neurológica)
Médicos que realizam estudo urodinâmico em 
pacientes com incontinência urinária devem:
•	 Garantir que o exame reproduza os sintomas dos      
      pacientes. 
•	 Interpretar os resultados no contexto das queixas 
clínicas.
•	 Checar as curvas urodinâmicas para controle de 
qualidade.
•	 Lembrar que pode haver variação fisiológica em um 
mesmo indivíduo.

C
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Informar aos pacientes que os resultados 
urodinâmicos podem ser úteis na discussão das 
opções terapêuticas, embora exista limitada evidência 
que realizar urodinâmica irá predizer os resultados do 
tratamento da incontinência urinária não complicada.

C

Não realizar urodinâmica rotineiramente quando 
tratar incontinência urinária não complicada.

B

Realizar urodinâmica se os achados puderem mudar a 
escolha do tratamento invasivo.

B

Não utilizar perfil pressórico uretral ou pressão de 
perda para graduar a intensidade da incontinência ou 
predizer os resultados do tratamento.

C

Profissionais que realizam urodinâmica devem seguir 
a padronização definida pela Sociedade Internacional 
de Continência.

C

teste do absorvente

recomendações Gr
Ter uma duração padronizada e um protocolo de 
atividade para o teste do absorvente.

B

Utilizar teste do absorvente quando for necessário a 
quantificação da incontinência urinária.

C

Repetir o teste do absorvente após o tratamento se 
for necessária uma avaliação objetiva dos resultados.

C

exames de imagem

recomendações Gr
Não realizar rotineiramente exames de imagem do 
trato urinário superior ou inferior como parte da 
avaliação da incontinência urinária.

A
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tratamento Conservador
Na prática clínica, é um consenso que terapias não cirúr-
gicas devem ser tentadas primeiro, uma vez que, geralmente, 
determinam menor risco de complicações. A prática médica 
convencional estimula o uso de intervenções simples e relati-
vamente sem danos antes de lançar mão daquelas associadas 
com maiores riscos.

intervenções médicas simples
Correção de doenças subjacentes/distúrbios cognitivos
Incontinência urinária, especialmente em idosos, pode ser 
piorada ou causada por doenças subjacentes, especialmente 
condições que causem poliúria, aumento da pressão 
abdominal ou distúrbios do sistema nervoso central. Estas 
condições incluem:
•	 Insuficiência cardíaca;
•	 Insuficiência renal crônica;
•	 Diabetes;
•	 Doença pulmonar obstrutiva crônica;
•	 Doenças neurológicas incluindo acidente vascular cerebral 

e esclerose múltipla;
•	 Déficit cognitivo;
•	 Distúrbios do sono, como apneia do sono;
•	 Obesidade.

ajuste de medicações
Embora mudanças na terapia medicamentosa para doenças 
subjacentes possam ser consideradas como uma possível 
intervenção precoce para IU, existe pouca evidência dos 
seus benefícios. Existe também o risco de que interromper 
ou alterar a medicação possa resultar em maior prejuízo que 
benefício.

recomendações Gr
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Obter um histórico medicamentoso de todos os 
pacientes com IU.

A

Reavaliar qualquer nova medicação associada com o 
aparecimento ou piora da incontinência urinária.

C

Constipação
Não há evidência que mostre que tratando ou não a 
constipação melhore a IU, embora tanto constipação 
quanto IU parecem melhorar com certas mudanças 
comportamentais.

recomendações Gr
Adultos com incontinência urinária que também 
apresentem constipação devem ser aconselhados 
sobre controle intestinal de acordo com as boas 
práticas médicas.

C

dispositivos anti-incontinência (absorventes etc.)

recomendações Gr
Garantir que adultos com incontinência urinária e/ou 
seus cuidadores estejam informados a respeito das 
opções terapêuticas disponíveis antes de optar por 
dispositivos anti-incontinência somente.

A*

Sugerir uso de absorventes descartáveis para homens 
e mulheres com incontinência urinária leve.

A*

Em colaboração com outros profissionais da área de 
saúde com experiência em incontinência urinária, 
ajudar adultos com IU moderada/grave, de forma 
individualizada, a selecionar o melhor dispositivo anti-
incontinência, levando em consideração: absorventes, 
dispositivos externos e cateteres, avaliando os seus 
riscos e benefícios.

A*
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A escolha do absorvente, entre ampla variedade de 
diferentes materiais e modelos disponíveis, deve ser 
realizado considerando as circunstâncias individuais 
do paciente, grau de incontinência e preferência.

B

* Recomendação baseada em opinião de especialistas

mudanças do estilo de vida
Exemplos de fatores relacionados ao estilo de vida que podem 
estar associados com incontinência incluem: obesidade, 
tabagismo, nível de atividade física e dieta.
Modificações destes fatores podem melhorar IU.

recomendações Gr
Estimular mulheres obesas com incontinência urinária 
a perder peso e manter o peso apropriado.

A

Aconselhar adultos com IU que a redução da ingesta 
de cafeína pode melhorar os sintomas de urgência e 
frequência mas não a incontinência.

B

Pacientes com ingesta hídrica anormalmente elevada 
ou reduzida devem ser orientados a modificar sua 
ingesta de líquido de forma apropriada e de acordo 
com as boas práticas médicas.

C

Aconselhar atletas do sexo feminino que apresentem 
IU com atividade física intensa, que isso não irá 
predispor à incontinência urinária nas fases mais 
tardias da vida.

C

Pacientes tabagistas com incontinência urinária 
devem ser aconselhados a parar de fumar de acordo 
com as boas práticas médicas.

A

terapia física e comportamental

recomendações Gr
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Oferecer treinamento vesical como primeira linha de 
tratamento para adultos com incontinência urinária 
de urgência ou incontinência urinária mista. 

A

Oferecer micção programada para adultos 
incontinentes com déficit cognitivo.

A

Oferecer exercício dos músculos do assoalho 
pélvico de forma intensiva e supervisionada por no 
mínimo 3 meses como terapia de primeira linha para 
mulheres com incontinência urinária de esforço ou 
incontinência urinária mista.

A

O programa de exercícios dos músculos do assoalho 
pélvico deve ser o mais intenso possível.

A

Oferecer exercícios dos músculos do assoalho pélvico 
para mulheres idosas com incontinência urinária.

B

Oferecer exercícios dos músculos do assoalho pélvico 
no pós-parto de mulheres com incontinência.  

A

Considerar o uso de biofeedback como um 
complemento em mulheres com incontinência 
urinária de esforço.

A

Oferecer exercícios dos músculos do assoalho 
pélvico para homens submetidos a prostatectomia 
radical com objetivo de acelerar a recuperação da 
continência.

B

Não oferecer estimulação elétrica com eletrodos de 
superfície (cutâneo, vaginal, anal) isoladamente para 
tratamento do incontinência urinária de esforço.

A

Considere oferecer estimulação elétrica como 
um complemento da terapia comportamental em 
pacientes com incontinência urinária de urgência.

B

Não oferecer estimulação magnética para o 
tratamento da incontinência ou bexiga hiperativa em 
mulheres adultas.

B
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Oferecer, se possível, estimulação percutânea do 
nervo tibial posterior como um opção para melhorar a 
incontinência urinária de urgência em mulheres que 
não tenham se beneficiado com antimuscarínicos.

B

Auxiliar outros profissionais da área de saúde na 
utilização de programas de reabilitação, incluindo 
micção programada para idosos dependentes de 
cuidados e pessoas com incontinência urinária.

A

terapia conservadora na incontinência urinária mista

recomendações Gr
Tratar primeiro os sintomas que mais incomodam os 
pacientes com incontinência urinária mista.

C

Informar aos pacientes com incontinência urinária 
mista que a chance de sucesso com exercícios dos 
músculos do assoalho pélvico é menor que para 
incontinência urinária de esforço isolada.

B

tratamento farmacológico

antimuscarínicos

recomendações Gr
Oferecer antimuscarínicos de liberação rápida ou 
lenta para adultos com incontinência urinária de 
urgência.

A

Se antimuscarínicos de liberação rápida não 
apresentarem sucesso para adultos com 
incontinência urinária de urgência, oferecer 
apresentações de liberação lenta ou agentes 
antimuscarínicos de longa duração.

A

Considere utilizar oxibutinina transdérmica se 
antimuscarínicos orais não puderem ser tolerados 
devido a boca seca.

B
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Oferecer e incentivar reavaliação precoce (da eficácia 
e dos efeitos colaterais) de pacientes em uso de 
antimuscarínicos para incontinência urinária de 
urgência (< 30 dias).

A

drogas antimuscarínicas em idosos

recomendações Gr
Em pessoas idosas sendo tratadas para incontinência 
urinária, todo esforço deve ser feito para utilizar 
primeiro tratamentos não farmacológicos.

C

Utilizar antimuscarínicos com cuidado em pacientes 
idosos que têm (ou estão em risco de ter) alterações 
cognitivas.

B

Não usar oxibutinina em pacientes idosos que estejam 
em risco de alterações cognitivas.

A*

Em pacientes idosos que estejam sendo prescritos 
com drogas antimuscarínicas para controle da 
incontinência urinária, considere modificar para outra 
medicação que ajude a reduzir a carga anticolinérgica.

C

*Recomendação baseada em opinião de especialistas

mirabegrona

recomendações Gr
Oferecer mirabegrona para pessoas com 
incontinência urinária de urgência, mas orientar estes 
pacientes que possíveis efeitos adversos de longo 
prazo permanecem incertos.

B

medicações para incontinência urinária de esforço

recomendações Gr
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Duloxetina não deve ser oferecida para mulheres 
ou homens que estejam buscando a cura da sua 
incontinência.

A

Duloxetina pode ser oferecida para mulheres ou 
homens que estejam buscando melhora temporária 
dos sintomas de incontinência.

B*

Duloxetina deve ser iniciada utilizando dose titulada 
devido ao alto índice de efeitos colaterais.

A

* Grau de recomendação revisado com base em opinião de 
especialistas 
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estrógenos

recomendações Gr
Oferecer tratamento com estrógenos vaginais 
para mulheres menopausadas com incontinência 
urinária, principalmente se outros sintomas de atrofia 
vulvovaginal estiverem presentes.

A

Tratamento com estrógenos vaginais deve ser de 
longo prazo e na dose apropriada.

C

Para mulheres em uso oral de estrógeno equino 
conjugado como terapia de reposição hormonal que 
desenvolvem ou pioram a incontinência urinária, 
discutir terapias alternativas de reposição hormonal.

A

Orientar mulheres recebendo tratamento com 
estradiol sistêmico e que sofrem de incontinência 
urinária, que interromper o uso de estradiol 
possivelmente não irá melhorar sua incontinência.

A

desmopressina

recomendações Gr
Oferecer desmopressina a pacientes que 
ocasionalmente necessitem de melhora em curto 
prazo da incontinência diurna, informando que este 
medicamento não é licenciado para esta indicação.

B

Não usar desmopressina para controle em longo prazo 
da incontinência urinária.

A
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tratamento medicamentoso na incontinência urinária 
mista

recomendações Gr
Tratar primeiro os sintomas que mais incomodam os 
pacientes com incontinência urinária mista.

C

Oferecer antimuscarínicos a pacientes com 
incontinência urinária mista com predominância de 
urgência.

A*

Considere usar duloxetina para pacientes com 
incontinência urinária mista refratários a outros 
tratamentos conservadores e que não estejam 
buscando a cura.

B

*Recomendação baseada em opinião de especialistas

tratamento cirúrgico
Esta seção considera opções cirúrgicas para as seguintes 
situações:
•	 Mulheres com IUE não complicada, isto é: sem história 

de cirurgia prévia, sem disfunção neurogênica do trato 
urinário inferior, sem prolapso genital e que não consid-
eram engravidar futuramente.

•	 Mulheres com IUE complicada. Disfunção neurogênica do 
trato urinário inferior é revisada nas Diretrizes da EAU em 
Neurourologia.

•	 Prolapso genital associado foi incluído nesta diretriz, na 
condição de tratamento da incontinência, mas nenhuma 
tentativa foi feita para comentar o tratamento do prolapso 
em si.

•	 Homens com IUE, principalmente aqueles com incontinên-
cia pós-prostatectomia sem doença neurológica que afete 
o trato urinário inferior.

•	 Pacientes incontinentes devido a hiperatividade detrusora 
refratária.
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mulheres com incontinência urinária de esforço não 
complicada.

recomendações para cirurgia da incontinência 
urinária de esforço não complicada em mulheres

Gr

Oferecer sling de uretra média para mulheres com 
incontinência urinária de esforço não complicada 
como a intervenção cirúrgica preferencial, sempre que 
possível.

A

Alertar mulheres às quais está sendo oferecido 
implante de sling de uretra média pela via 
retropúbica sobre o risco relativamente maior de 
complicações perioperatórias comparadas com a via 
transobturatória.

A

Alertar mulheres às quais está sendo oferecido 
implante de sling de uretra média pela via 
transobturatória sobre o risco maior de dor e 
dispareunia em longo prazo.

A

Alertar mulheres às quais está sendo oferecido sling 
de incisão única (“mini-sling”), que a eficácia em longo 
prazo se mantém incerta.

A

Fazer uretrocistoscopia como parte do procedimento 
de inserção de um sling de uretra média.

C

Oferecer colposuspensão (aberta ou laparoscópica) 
ou sling aponeurótico para mulheres com 
incontinência urinária de esforço quando sling de 
uretra média não puder ser utilizado.

A

Alertar mulheres que se submeterem a sling 
aponeurótico que há maior risco de dificuldade 
miccional e de necessidade de realização de 
autocateterismo intermitente limpo. Garantir que elas 
estarão dispostas (e serão capazes) para realizá-lo.

C
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Informar mulheres idosas com incontinência urinária 
de esforço sobre o risco cirúrgico aumentado, 
incluindo a menor probabilidade de sucesso.

B

Informar mulheres que qualquer cirurgia vaginal pode 
ter impacto na função sexual.

B

Apenas oferecer novos dispositivos, para os quais não 
exista nível 1 de evidência como parte de um programa 
estruturado de pesquisa.

A*

Apenas oferecer sling ajustável de uretra média 
como tratamento cirúrgico primário da incontinência 
urinária de esforço como parte de um programa 
estruturado de pesquisa.

A*

Não oferecer agentes injetáveis para mulheres 
que estejam em busca de uma cura definitiva da 
incontinência urinária de esforço.

A*

* Recomendação baseada em opinião de especialistas

mulheres com incontinência urinária de esforço 
complicada

recomendações para cirurgia da incontinência 
urinária de esforço complicada em mulheres

Gr

Tratamento da incontinência urinária de esforço 
complicada deve ser apenas realizado em centros 
especializados.**

A*

A escolha da cirurgia para incontinência urinária de 
esforço recidivada deve ser baseada na cuidadosa 
avaliação individual do paciente, incluindo 
urodinâmica e exames de imagem apropriados.

C
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Alertar mulheres com incontinência urinária de 
esforço recidivada que o resultado do procedimento 
cirúrgico utilizado como segunda linha de tratamento 
é geralmente inferior ao seu uso como primeira linha, 
tanto em termos de redução da eficácia como em 
relação ao risco aumentado de complicações.

C

Considere sling sintético secundário, colposuspensão 
ou sling aponeurótico como primeira opção para 
mulheres com incontinência urinária de esforço 
complicada.

C

Alerte mulheres que irão receber EA ou ACT que 
mesmo em centros especializados existe um 
maior risco de complicações, falha mecânica ou 
necessidade de remoção do dispositivo.

C

*Recomendação baseada em opinião de especialistas
**Centros especializados referem-se a uma demanda 
cirúrgica específica, que é descrita na introdução do capítulo 
cirúrgico da versão completa das diretrizes.

EA: Esfíncter artificial
ACT: Terapia compressiva ajustável

mulheres com incontinência urinária de esforço e 
prolapso de órgãos pélvicos

recomendações para mulheres necessitando cirurgia 
devido ao desconforto do POP e que apresentam 
incontinência urinária de esforço sintomática ou 
oculta.

Gr

Oferecer cirurgia simultânea para POP e incontinência 
urinária de esforço.

A

Alertar as pacientes sobre risco aumentado de 
eventos adversos com cirurgia combinada comparada 
a cirurgia de prolapso isolada.

A

EA: Esfíncter artificial;
ACT: Terapia compressiva ajustável.
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recomendações para mulheres necessitando cirurgia 
devido ao desconforto do POP sem incontinência 
urinária de esforço sintomática ou oculta.

Gr

Alertar as pacientes sobre o risco de desenvolver 
incontinência urinária de stress “de novo” após a 
cirurgia de prolapso.

A

Informar as pacientes que o benefício do tratamento 
cirúrgico profilático da incontinência urinária de 
esforço é incerto.

C

Alertar as pacientes que o benefício da cirurgia para 
incontinência urinária de esforço pode ser superado 
pelo risco aumentado de eventos adversos com 
cirurgia combinada, comparada à cirurgia de prolapso 
isolada.

A

POP = prolapso de órgão pélvicos

divertículo de uretra

recomendações Gr
Divertículo de uretra sintomático deve ser 
completamente removido cirurgicamente.

A*

*Recomendação baseada em opinião de especialistas

Homens com incontinência urinária de esforço

recomendações para cirurgia em homens com 
incontinência urinária de esforço.

Gr

Apenas oferecer agentes injetáveis para homens com 
incontinência pós-prostatectomia leve que desejem 
melhora temporária dos sintomas de incontinência.

C

Não oferecer agentes injetáveis para homens com 
incontinência pós-prostatectomia grave.

C

Oferecer slings fixos para homens com incontinência 
pós prostatectomia leve a moderada*.

B
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Alertar homens de que incontinência grave, 
radioterapia pélvica prévia e cirurgia para estenose 
uretral, podem piorar os resultados de slings fixos 
masculinos.

C

Oferecer EA para homens com incontinência pós-
prostatectomia moderada a grave.

B

Implante de EA ou ACT para homens deve ser apenas 
oferecido em centros especializados.

C

Alertar homens recebendo EA ou ACT que mesmo 
em centros especializados existe um alto risco de 
complicações, falhas mecânicas e necessidade de 
remoção do dispositivo.

C

Não oferecer dispositivos de compressão não 
circunferencial (ProACT®) para homens que tenham 
realizado radioterapia pélvica.

C

EA = Esfíncter artificial, ACT = Terapia compressiva ajustável.
*A definição incontinência pós-prostatectomia leve a 
moderada permanece indefinida.

intervenções cirúrgicas para hiperatividade detrusora 
refratária.

injeção intravesical de toxina botulínica a

recomendações Gr
Oferecer injeção de toxina botulínica A (100U) 
intravesical para pacientes com incontinência urinária 
de urgência refratários à terapia antimuscarínica.

A

Alertar os pacientes sobre o tempo de resposta 
limitado, risco de ITU e possibilidade de necessitar de 
autocateterismo por tempo prolongado (garantir que 
eles estarão dispostos e serão capazes de realizá-lo).

A

ITU = Infecção do trato urinário
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estimulação nervosa sacral (neuromodulação)

recomendações Gr
Oferecer neuromodulação sacral para pacientes com 
incontinência urinária de urgência refratários à terapia 
antimuscarínica.

A

Cistoplastia/derivação urinária

recomendações Gr
Oferecer ampliação vesical apenas a pacientes 
incontinentes devido a hiperatividade detrusora que 
tiveram falha do tratamento conservador, desde que a 
possibilidade de toxina botulínica e neuromodulação 
tenham sido discutidas.

C

Alertar pacientes candidatos à ampliação 
vesical sobre o elevado risco de necessitarem de 
autocateterismo intermitente limpo; garantir que eles 
estarão dispostos e serão capazes de realizá-lo.

C

Não oferecer miomectomia do detrusor como 
tratamento para incontinência urinária.

C

Oferecer derivação urinária apenas a pacientes que 
tiveram falha de tratamentos menos invasivos e que 
aceitarão um estoma.

C

Alertar pacientes que forem submetidos à ampliação 
vesical ou derivação urinária do alto risco de 
complicações precoces e tardias, e do possível baixo 
risco de malignidade.

C

Seguimento em longo prazo é recomendado para 
pacientes submetidos a ampliação vesical ou 
derivação urinária.

C

Cirurgia em pacientes com incontinência urinária mista
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estimulação nervosa sacral (neuromodulação)

recomendações Gr
Oferecer neuromodulação sacral para pacientes com 
incontinência urinária de urgência refratários à terapia 
antimuscarínica.

A

Cistoplastia/derivação urinária

recomendações Gr
Oferecer ampliação vesical apenas a pacientes 
incontinentes devido a hiperatividade detrusora que 
tiveram falha do tratamento conservador, desde que a 
possibilidade de toxina botulínica e neuromodulação 
tenham sido discutidas.

C

Alertar pacientes candidatos à ampliação 
vesical sobre o elevado risco de necessitarem de 
autocateterismo intermitente limpo; garantir que eles 
estarão dispostos e serão capazes de realizá-lo.

C

Não oferecer miomectomia do detrusor como 
tratamento para incontinência urinária.

C

Oferecer derivação urinária apenas a pacientes que 
tiveram falha de tratamentos menos invasivos e que 
aceitarão um estoma.

C

Alertar pacientes que forem submetidos à ampliação 
vesical ou derivação urinária do alto risco de 
complicações precoces e tardias, e do possível baixo 
risco de malignidade.

C

Seguimento em longo prazo é recomendado para 
pacientes submetidos a ampliação vesical ou 
derivação urinária.

C

Cirurgia em pacientes com incontinência urinária mista
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recomendações Gr
Tratar primeiro os sintomas que mais incomodam os 
pacientes com incontinência urinária mista.

C

Alertar pacientes com incontinência urinária mista 
que o tratamento cirúrgico tem menos chances de 
sucesso em comparação aos resultados da cirurgia 
em pacientes com incontinência urinária de esforço 
isolada.

A

Alertar pacientes com incontinência urinária 
mista que um tratamento isolado pode não curar a 
incontinência; o tratamento de outros componentes 
da incontinência pode ser necessário, iniciando pelos 
sintomas que causam maior desconforto.

A*

*Atualizado com base em consenso (upgrading).

Cirurgia para incontinência urinária em idosos

recomendações Gr
Informar mulheres idosas com incontinência urinária 
sobre o risco aumentado de complicações cirúrgicas 
(incluindo o procedimento de injeção de toxina 
botulínica A), juntamente com menor probabilidade de 
benefícios.

B
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Fístula urinária não obstétrica*

recomendações Gr
Gerais
Cirurgiões que realizem cirurgias pélvicas complexas 
devem ser capazes de identificar, preservar e reparar 
o ureter.

C

Não usar rotineiramente cateter ureteral como 
profilaxia de lesões durante cirurgia ginecológica.

B

Suspeitar de lesão ureteral ou fístula em pacientes 
submetidos a cirurgia pélvica, se perda de líquido ou 
dilatação pielocaliceal ocorrer no pós-operatório ou 
se alto nível de creatinina for observado na secreção 
de dreno.

C

Suspeitar de fístula uretero-arterial em pacientes 
apresentando hematúria com uma história cirúrgica 
relevante.

C

Utilizar exames de imagem em três dimensões para 
diagnosticar e localizar fístulas urinárias.

C

Tratar fístula do trato urinário superior por técnica 
conservadora ou endoluminal quando houver 
experiência e disponibilidade de materiais.

B

Princípios cirúrgicos
Cirurgiões envolvidos no tratamento de fístulas devem 
ter treinamento apropriado, habilidade e experiência 
para selecionar um procedimento apropriado para 
cada paciente

C

Atenção apropriada deve ser dada aos cuidados da 
pele, nutrição, reabilitação, aconselhamento e suporte, 
antes e no seguimento da correção da fístula.

C

Se uma fístula vesicovaginal é diagnosticada em 
até 6 semanas de pós-operatório, considere manter 
cateterismo de demora por um período de até 12 
semanas após o evento causador.

C
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Adequar o momento da correção da fístula às 
necessidades individuais do paciente e do cirurgião, 
até que edema, inflamação, tecido necrótico ou 
infecção estejam resolvidos.

B

Se for obrigatório realizar reimplante ureteral e 
ampliação vesical concomitantes, a abordagem por 
via abdominal é necessária.

C

Garantir a drenagem contínua da bexiga após a 
correção da fístula até que a completa cicatrização 
seja confirmada. (Opinião de especialistas sugere: 
10-14 dias para fístulas simples e/ou pós cirúrgicas; 
14-21 dias para fístulas complexas e após radioterapia.)

C

Se forem necessárias derivações urinárias e/ou 
intestinais, evite utilizar tecidos irradiados.

C

Utilize interposição de tecidos quando realizar 
correção de fístulas associadas a radioterapia.

C

Em pacientes com incontinência urinária intratável, 
devido à fistula pós radioterapia, com uma expectativa 
de vida muito baixa, considere realizar oclusão 
ureteral.

C

Corrigir fístulas ureterovaginais persistentes por via 
abdominal, utilizando técnica aberta, laparoscópica 
ou robótica de acordo com disponibilidade e 
competência.

C

Considere tratamento paliativo com uso de 
nefrostomia e oclusão ureteral distal endoluminal para 
pacientes com fístula ureteral associada a neoplasia 
pélvica avançada e baixo “performance status”.

C

Fístulas uretrovaginais devem ser preferencialmente 
tratadas por via vaginal

C

*Estas recomendações são derivadas do resumo da revisão 
ICUD 2013 e não foram totalmente validadas pelo painel de 
metodologia das Diretrizes da EAU.

 performance status.
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Figura 1: Avaliação e tratamento de mulheres com incontinên-
cia urinária.
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Figura 2: Avaliação e tratamento de homens com incontinên-
cia urinária.
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*Baseado em opinião de especialistas.
**As evidências disponíveis sobre toxina botulínica A e
neuromodulação sacral referem-se principalmente às mulheres.
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Introdução
Doenças neurourológicas podem causar uma variedade de 
complicações em longo prazo; a mais temida delas é a dete-
rioração da função renal. O tratamento e a frequência das 
consultas de acompanhamento dependem do tipo de distúr-
bio neurourológico e sua causa subjacente.

Terminologia
A terminologia utilizada e os procedimentos diagnósticos des-
critos neste documento seguem as diretrizes da International 
Continence Society (ICS).

Fatores de risco e epidemiologia
Todas as patologias do sistema nervoso central e periférico 
podem cursar com alto risco de disfunção do trato urinário.

Classificação
O padrão de disfunção do trato urinário inferior (DTUI), secun-
dário a uma doença neurológica, é determinado pela topografia 
e natureza da lesão nervosa. Um sistema de classificação muito 
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simples para uso na prática clínica, visando decidir sobre o 
manejo terapêutico apropriado, é apresentado na Figura 1.

Figura 1: Padrões de disfunção neurogênica do trato uriná-
rio inferior.

A imagem A representa a região acima da ponte, enquanto 
que a imagem B demonstra a região entre a ponte e a medula 
sacral, e a C se refere à medula sacral e aos nervos periféri-
cos. As ilustrações à direita mostram os diferentes padrões 
de disfunção vesico-esfincteriana. O sistema foi adaptado de 
Panicker et al., com permissão da Elsevier.

Avaliação Diagnóstica
O diagnóstico e o tratamento precoces são essenciais para 
pacientes com distúrbios neurourológicos congênitos e/ou 

Suprapontine lesion
•  History: predominantly storage symptoms
•  Ultrasound: insignificant PVR urine volume
•  Urodynamics: detrusor overactivity

Spinal (infrapontine–suprasacral) lesion
•  History: both storage and voiding symptoms
•  Ultrasound: PVR urine volume usually raised
•  Urodynamics: detrusor overactivity, detrusor–sphincter 
    dyssynergia

Sacral/infrasacral lesion
•  History: predominantly voiding symptoms
•  Ultrasound: PVR urine volume raised
•  Urodynamics: hypocontractile or 
    acontractile detrusor

Normo-active

Over-
active

Overactive

Over-
active

Underactive

Under-
active

Normo-active

Under-
active

A

B

C

lesão Suprapontina
• História: Sintomas de armazenamento predominantes
• Ecografia: resíduo pós-miccional insignificante
• Urodinâmica: hiperatividade detrusora 

Hiper-
ativo

Hiper-
ativo

Hipo-
ativo

lesão Sacral Periférica
• História: Sintomas de esvaziamento 
predominantes
• Ecografia: resíduo pós-miccional 
elevado 
• Urodinâmica: hipocontratilidade detrusora 
or detrusor acontrátil

lesão medular (infrapontina-Suprassacral)
• História: Sintomas urinários mistos
• Ecografia: resíduo pós-miccional usualmente elevado
• Urodinâmica: hiperatividade detrusora, dissinergia 
detrusor-esfincteriana 

Normoativo

Normoativo

Hiperativo

Hipoativo

+ +
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adquiridos, mesmo na presença de reflexos neurológicos 
normais. Distúrbios neurourológicos podem ser a manifes-
tação inicial de doença neurológica, e a intervenção preco-
ce pode prevenir deterioração irreversível do trato urinário 
superior e inferior.

Avaliação do paciente
O diagnóstico de distúrbios neurourológicos deve ser baseado 
em uma avaliação médica geral e neurológica completa, que 
incluiu história detalhada, exame físico e exame de urina.

História
Uma história médica geral e específica abrangente é manda-
tória e deve se concentrar em sintomas atuais e pregressos, 
distúrbios do trato urinário e intestinais, bem como função 
neurológica e sexual. Atenção especial deve ser dada a possí-
veis sinais e sintomas de alerta (como dor, infecção, hematúria 
e febre), que requerem avaliação adicional.

Exame físico
O estado neurológico deve ser descrito da maneira mais 
completa possível. Todas as sensações e reflexos da área uro-
genital devem ser testados, incluindo a avaliação detalhada 
da função do esfíncter anal e do assoalho pélvico (Figura 2). 
A disponibilidade destas informações clínica é essencial para 
a interpretação confiável dos exames diagnósticos comple-
mentares. O exame físico inclui a avaliação da sensibilidade e 
dos reflexos mediados pela medula espinhal baixa. Resultados 
alterados sugerem uma lesão afetando os segmentos medu-
lares lombossacrais, já o mapeamento de áreas distintas de 
sensibilidade alterada ajuda a localizar o sítio da lesão.
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Figura 2: Dermátomos lombossacrais, nervos cutâneos e 
reflexos.

Distribuição dos dermátomos (áreas de pele predominan-
temente inervadas por um único segmento medular) e dos 
nervos cutâneos na região perianal e face posterior da coxa 
(A), no períneo (B), genitália externa masculina (C) e reflexos 
medulares (D). Partes A-C adaptadas de Standring, com per-
missão da Elsevier.

Ferramentas nãoinvasivas e avaliação urodinâmica
O diário miccional é considerado uma valiosa ferramenta de 
avaliação em pacientes com distúrbios neurourológicos. Um 
diário miccional deve ser registrado durante pelo menos 2 a 3 
dias. A urofluxometria livre e a avaliação ecográfica do resíduo 
urinário pós-miccional deveriam ser repetidas pelo menos 2 a 
3 vezes nos pacientes aptos para urinar. Estudo urodinâmico 
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invasivo é um exame mandatório para determinar o padrão 
específico do distúrbio neurourológico.

Recomendações para urodinâmica e uroneurofisiologia

Recomendações NE gR
O registro de um diário miccional é 
recomendável.

3 A

Avaliação nãoinvasiva é mandatória antes de 
planejar estudo urodinâmico invasivo.

4 A

O estudo urodinâmico é necessário para 
detectar e caracterizar a disfunção do trato 
urinário inferior e a repetição do exame na 
mesma ocasião é crucial para o processo 
decisório clínico.

1b A

A videourodinâmica é o padrão-ouro para 
avaliação invasiva da função do trato urinário 
inferior em pacientes neurourológicos. Se este 
exame não estiver disponível, a urodinâmica 
convencional (cistometria seguida do estudo 
fluxo-pressão) deveria ser realizada.

4 A

Taxa de infusão fisiológica e solução salina 
aquecida a temperatura corporal deveriam ser 
usadas.

4 A

Testes uro-neurofisiológicos específicos são 
procedimentos eletivos.

4 C

A videourodinâmica combina a cistometria e o estudo 
fluxo-pressão com imagem radiológica. Atualmente, a 
videourodinâmica é tida como o exame que proporciona 
informações mais abrangentes para avaliação dos distúr-
bios neurourológicos.
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Recomendações para história e exame físico*

Recomendações NE gR
Uma história médica geral extensiva é 
mandatória, com foco em sintomas pregressos 
e atuais, incluindo pesquisa da função urinária, 
sexual, intestinal e neurológica.

4 A

Atenção especial deve ser dada à possível 
existência de sinais de alerta, como dor, 
infecção, hematúria e febre, os quais exigem 
exames de diagnóstico complementares.

4 A

Uma história específica deveria ser obtida para 
cada uma das 4 funções mencionadas acima.

4 A

A qualidade de vida deveria ser considerada 
na avaliação e tratamento de pacientes 
neurourológicos.

2a B

As ferramentas de avaliação disponíveis 
incluem o questionários Qualiveen e I-QoL 
para os sintomas urinários e o QoL-BM para 
a disfunção intestinal em pacientes com 
esclerose múltipla e lesados medulares. 
Adicionalmente, questionários genéricos 
podem ser utilizados (SF-36 ou KHQ).

1a A

Exame físico
Deficiências físicas individuais deveriam ser 
consideradas no planejamento de exames 
complementares.

4 A

O status neurológico deveria ser descrito de 
maneira mais completa possível. A sensibilidade 
e os reflexos na área urogenital devem ser todos 
testados.

4 A

A função do esfíncter anal e do assoalho pélvico 
deve ser testada.

4 A
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Exames laboratoriais (urina, sangue), diário 
miccional, avaliação do resíduo pós-miccional 
e urofluxometria livre, quantificação da 
incontinência e imagem do trato urinário 
deveriam ser realizados.

4 A

*Todas as recomendações grau A são baseadas em consenso 
do painel.

Tratamento
Os objetivos primários e as prioridades do tratamento de 
pacientes neurourológicos são:
1. Proteção do trato urinário superior;
2. Melhora da continência urinária;
3. Restabelecimento (parcial) da função do trato urinário inferior;
4. Melhora da qualidade de vida do paciente.

Considerações adicionais são as deficiências do paciente, 
relação de custo-efetividade, complexidade técnica e possí-
veis complicações.

Tratamento conservador
Esvaziamento vesical assistido

O reflexo de micção desencadeado (do inglês triggered reflex 
voiding) não é recomendado devido ao risco de elevação signi-
ficativa da pressão intravesical. Apenas em casos de ausência 
de obstrução infravesical (ou obstrução infravesical cirurgica-
mente tratada) o triggering poderia ser uma opção.

Cuidado: técnicas de compressão vesical para eliminar a 
urina (Credé) e micção por esforço abdominal (manobra de 
Valsalva) geram altas pressões e são potencialmente perigo-
sas, o seu uso deveria ser desencorajado. 
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Reabilitação
Em pacientes selecionados, os exercícios dos músculos do 
assoalho pélvico, a eletroestimulação do assoalho pélvico e as 
técnicas de biofeedback poderiam ser benéficos.

Dispositivos externos
A continência social pode ser alcançada com o uso de méto-
dos apropriados de coleta de urina (dispositivos coletores 
externos).

Tratamento medicamentoso
Uma opção única e ideal para o tratamento medicamentoso 
de pacientes com sintomas neurourológicos ainda não está 
disponível. Antimuscarínicos representam a opção de primei-
ra linha no tratamento de distúrbios neurourológicos.

Recomendações para tratamento medicamentoso

Recomendações NE gR
Para a hiperatividade detrusora (HD) 
neurogênica, o uso de antimuscarínicos 
é recomendado como primeira linha de 
tratamento medicamentoso.

1a A

Vias alternativas de administração dos 
antimuscarínicos (exemplo: transdérmica ou 
intravesical) podem ser utilizadas.

2 A

Os resultados do tratamento da HD 
neurogênica podem ser maximizados através da 
combinação de agentes antimuscarínicos.

3 B

Com o objetivo de reduzir a resistência uretral, 
alfabloqueadores poderiam ser prescritos.

1b A

Para tratamento da hipocontratilidade 
detrusora, agentes parasimpaticomiméticos 
não deveriam ser prescritos.

1a A
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Para incontinência urinária de esforço 
neurogênica, o tratamento medicamentoso não 
deveria ser prescrito.

4 A

Recomendações para cateterismo vesical

Recomendações NE gR
O cateterismo vesical intermitente – sempre 
que possível com técnica asséptica – 
deveria ser usado como tratamento padrão 
em pacientes que não estão aptos para o 
esvaziamento vesical.

3 A

Os pacientes devem ser bem instruídos 
sobre técnica e riscos do cateterismo 
intermitente (CI).

3 A

O calibre do cateter deveria ser 12-16 Fr. 4 B
Sempre que possível, o cateterismo vesical de 
demora transuretral ou suprapúbico deveria ser 
evitado.

3 A

CI = Cateterismo Intermitente

Recomendações para tratamento minimamente invasivo

Recomendações NE gR
A injeção de toxina botulínica no detrusor é o 
tratamento minimamente invasivo mais efetivo 
para reduzir a hiperatividade detrusora neuro-
gênica em pacientes com esclerose múltipla ou 
lesões medulares.

1a A

A incisão endoscópica do colo vesical é efetiva 
nos casos de esclerose de colo

4 B
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Recomendações para tratamento cirúrgico

Recomendações NE gR
Com o objetivo de tratar a hiperatividade 
detrusora neurogênica refratária, a ampliação 
vesical é recomendada. A miomectomia do 
detrusor é uma alternativa aceitável em casos 
muito selecionados.

3 A

Em pacientes femininas com incontinência 
urinária de esforço neurogênica e que estão 
aptas para o auto-cateterismo, o implante de 
um sling uretral autólogo deveria ser usado.

4 B

Em pacientes masculinos com incontinência 
urinária de esforço neurogênica, um esfíncter 
urinário artificial deveria ser usado.

3 A

Infecções do trato urinário (ITU)
Pacientes com distúrbios neurourológicos, especialmente 
aqueles com lesões medulares, podem apresentar sinais e sin-
tomas atípicos de ITU (distintos dos sintomas clássicos que 
ocorrem em indivíduos sem doença neurológica).

Recomendações para o tratamento de ITU

Recomendações NE gR
Bacteriúria assintomática em pacientes com 
distúrbios neurourológicos não deveria ser pes-
quisada nem tratada.

4 A

O uso de antibióticos em longo prazo para ITU 
recorrente deveria ser evitado.

2a A
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Em pacientes com ITU recorrente, o tratamento 
dos sintomas neurourológicos deveria ser 
otimizado e corpos estranhos (exemplo: litíase, 
cateteres de demora) deveriam ser removidos 
do trato urinário.

3 A

Em pacientes com distúrbios neurourológicos, 
profilaxia para ITU deve ser individualizada, 
tendo em vista que não existem medidas profi-
láticas ideais disponíveis.

4 C

ITU = infecção do trato urinário

Disfunção sexual e fertilidade
Pacientes com doença neurológica frequentemente sofrem de 
disfunção sexual, o que pode prejudicar a qualidade de vida.

Recomendações para disfunção erétil e fertilidade 
masculina

Recomendações NE gR
Para disfunção erétil (DE) neurogênica, os 
inibidores da 5PDE são recomendados como 
primeira linha de tratamento medicamentoso.

1b A

Para DE neurogênica, injeções intracavernosas 
de agentes vasoativos (isolados ou em 
combinação) são recomendadas como segunda 
linha de tratamento medicamentoso.

3 A

Para DE neurogênica, dispositivos mecânicos 
(como dispositivos de vácuo e anéis) podem 
ser efetivos e poderiam ser oferecidos aos 
pacientes.

3 B

Para DE neurogênica, prótese peniana deveria 
ser reservada para pacientes selecionados.

4 B
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Em homens lesados medulares, estimulação 
vibratória e eletroejaculação transretal 
são métodos efetivos para obtenção de 
espermatozoides.

3 B

Em homens lesados medulares, MESA, TESE 
ou ICSI podem ser usados depois da falha da 
estimulação vibratória e/ou eletroejaculação 
transretal.

3 B

Em casos de lesões medulares, especialmente 
em nível T6 ou superior, é essencial aconselhar 
os pacientes e as clínicas de fertilização 
assistida sobre os riscos da disreflexia 
autonômica (condição potencialmente fatal).

3 A

DE = disfunção erétil; ICSI = injeção intracitoplasmática de 
espermatozoide; MESA = aspiração microcirúrgica de esper-
matozoides do epidídimo;  5PDE = fosfodiesterase tipo 5; TESE 
= extração testicular de espermatozoides.

Recomendações para sexualidade feminina e fertilidade 

Recomendações NE gR
Não há tratamento medicamentoso efetivo para 
a disfunção sexual neurogênica em mulheres.

4 A

Em mulheres com doença neurológica, o mane-
jo da fertilidade, da gestação e do parto exige 
uma abordagem multidisciplinar e individualiza-
da, levando em consideração as preferências e 
necessidades das pacientes.

4 A

Acompanhamento
Distúrbios neurourológicos são frequentemente instáveis e 
os sintomas podem variar consideravelmente, mesmo dentro 
de um período de tempo relativamente curto. Desta forma, o 
acompanhamento regular é necessário.
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Recomendações de acompanhamento

Recomendações NE gR
Em pacientes de alto-risco, o trato urinário 
superior deveria ser avaliado em intervalos 
regulares.

4 A

Em pacientes de alto-risco, exame físico e 
exames laboratoriais deveriam ser indicados 
anualmente.

4 A

Qualquer modificação clinicamente significativa 
requer investigação adicional.

4 A

Estudo urodinâmico é mandatório na avaliação 
inicial e deveria ser realizado periodicamente 
em pacientes de alto-risco.

3 A

Resumo
Distúrbios neurourológicos representam enfermidades mul-
tifacetadas. Investigação extensiva e diagnóstico preciso são 
necessários antes do início do tratamento médico individua-
lizado. O tratamento deve considerar a condição médica e as 
limitações físicas do paciente, bem como suas expectativas 
em relação ao futuro.
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DISFUNÇÃO ERÉTIL
A disfunção erétil (DE) é definida como a incapacidade persis-
tente em obter e manter uma ereção suficiente que permita 
uma atividade sexual satisfatória. Tal condição pode afetar 
a saúde física e psicológica, além de ter um impacto signifi-
cativo sobre a qualidade de vida (QoL) dos pacientes e suas 
parceiras. Há uma evidência crescente de que a DE pode ser 
uma manifestação precoce de doença vascular periférica ou 
arterial coronariana. Entretanto, a DE não deve ser considera-
do apenas como uma questão de QoL, mas também como um 
potencial sinal de alerta para doença cardiovascular (CVD).

Tabela 1: Fisiopatologia da DE

Vasculogenica
• Doença cardiovascular (hipertensão, doença arterial 

coronariana, vasculopatia periférica
• Diabetes mellitus
• Hiperlipidemia 
• Tabagismo 
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• Cirurgia pélvica de grande porte (prostatectomia radical) 
ou radioterapia (pelve ou retroperitônio)

Neurogênica 
Causas centrais
• Doenças degenerativas (esclerose múltipla, doença de 

Parkinson, atrofia múltipla)
• Trauma ou doenças raquimedulares
• Acidente Vascular Cerebral
• Tumores do sistema nervoso central 
Causas periféricas
• Diabetes mellitus tipos 1 e 2
• Insuficiência renal crônica
• Polineuropatia 
• Cirurgia (de grande porte na pelve ou retroperitônio, pros-

tatectomia radical, cirurgia colorretal)
• Cirurgia de uretral (uretroplastia por estenose de uretral)
Anatômica ou estrutural
• Hipospádias ou epispádias
• Micropênis 
• Doença de Peyronie
Hormonal 
• Hipogonadismo 
• Hiperprolactinemia 
• Hiper- ou hipotireoidismo
• Hiper- ou hipocortisolismo (doença de Cushing)
• Pan-hipopituitarismo e múltiplas doenças endócrinas
Induzida por drogas
• Anti-hipertensivos (diuréticos tiazídicos)
• Antidepressivos (inibidores seletivos da receptação da 

serotonina, tricíclicos)
• Antipsicóticos (neurolépticos)
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• Antiandrógenos (análogos ou antagonistas do GnRH)
• Drogas recreacionais (álcool, heroína, cocaína, marijuana, 

metadona, drogas sintéticas, esteroides anabolizantes)
Psicogênica 
• Tipo generalizado (perda da libido e desordens da intimi-

dade sexual)
• Tipo situacional (relacionado à parceira, relacionado ao 

desempenho ou devido ao estresse)
Trauma 
• Fratura de pênis
• Fratura de pelve
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Avaliação diagnóstica
Figura 1: Avaliação diagnóstica mínima (avaliação básica) em 
pacientes com disfunção erétil. 

DE  = disfunção erétil; IIEF = índice internacional da função 
erétil.
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Tabela 2: Estratificação de risco cardíaco (baseado no 2o 
Consenso de Princeton)

Categoria de baixo 
risco

Categoria de risco 
intermediário

Categoria de alto 
risco

Assintomático, < 
3 fatores de risco 
para CAD (excluin-
do o ato sexual)

≥3 fatores de risco 
para CAD (excluin-
do o ato sexual)

Alto risco de 
Arritmias

Angina leve, está-
vel (avaliada e/ou 
sendo tratada)

Angina moderada, 
estável

Angina instável ou 
refratária

MI prévia MI recente (> 2, < 6 
semanas)

MI recente (< 2 
semanas)

LVD/CFH (NYHA 
classe 1)

LVD/CFH (NYHA 
classe 2)

LVD/CFH (NYHA 
classes 3 e 4)

Pós-
revascularização 
coronária bem 
sucedida

Sequela não car-
díaca de doença 
Aterosclerótica 
(ex. AVC, doença 
vascular periférica)

Cardiomiopatia 
hipertrófica obs-
trutiva e outras 
cardiomiopatias

Hipertensão con-
trolada

Hipertensão des-
controlada

Doença valvular 
leve

Doença valvular 
moderada ou 
severa

CAD = Doença arterial coronariana; CHF = insuficiência car-
díaca congestiva; LVD = mau funcionamento do ventrículo 
esquerdo; MI = infarto do Miocárdio; NYHA = Associação de 
Cardiologia de Nova Iorque.
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Tabela 3: Indicações para testes diagnósticos específicos

DE primária (não causada por doença orgânica ou enfermi-
dade psicogênica).
Pacientes jovens com histórico de trauma pélvico ou peri-
neal, que poderiam ser beneficiados por cirurgia vascular 
potencialmente curável.
Pacientes com deformidades penianas que podem exigir 
correção cirúrgica (ex. Doença de Peyronie, curvatura con-
gênita).
Pacientes que sofram de doenças psiquiátricas complexas 
ou psicossexuais.
Pacientes com doenças endócrinas complexas.
Testes específicos podem ser indicados por solicitação do 
paciente ou de sua parceira.
Razões médico-legais (ex. implantes de próteses penianas, 
abuso sexual).

Tabela 4: Testes diagnósticos específicos

Tumescência e Rigidez. Peniana Noturna com uso do 
Rigiscan.
Estudos vasculares
- Injeção intracavernosa de droga vasoativa.
- Ecodoppler Peniano Dinâmico.
-  Cavernosometria e Cavernosografia com infusão Peniana 

Dinâmica .
- Arteriografia pudenda interna.
Estudos neurológicos (ex. reflexo de latência bulbocaverno-
sa, estudos de condução nervosa).
Estudos endocrinológicos.
Avaliação psicodiagnóstico especializada.
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Recomendações para avaliação diagnostica 
de DE

NE GR

Obter uma história médica e sexual completa de 
cada paciente.

3 B

Utilizar um questionário válido relacionado com 
DE para avaliar todas os domínios das funções 
sexuais e o efeito de uma modalidade específica 
de tratamento.

3 B

Incluir um exame físico na avaliação inicial do 
homem com DE para identificar condições 
médicas subjacentes que podem estar relacio-
nadas com DE.

4 B

Realizar testes laboratoriais de rotina, incluindo 
perfil lipídico-glicêmico e testosterona, para 
identificar e tratar qualquer fator de risco rever-
sível e fatores do estilo de vida que podem ser 
modificados.

4 B

Incluir testes diagnósticos específicos na avalia-
ção inicial somente na presença das condições 
apresentadas na Tabela 3.

4 B

DE= disfunção erétil.
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Figura 2: Fluxograma do tratamento da disfunção erétil. 

Assess therapeutic outcome:
• Erectile response
• Side-effects
• Treatment satisfaction

Consider penile prosthesis implantation

Inadequate treatment outcome

Treatment of erectile dysfunction

PDE5
inhibitors

Intracavernous injections
Vacuum devices 

Intraurethral/topical alprostadil

Identify and treat 
‘curable’ causes of 

erectile dysfunction

Lifestyle changes 
and risk factor 
modification

Provide education 
and counselling to 

patients and partners

Assess adequate use of treatment options
Provide new instructions and counselling

Re-trial
Consider alternative or combination therapy

Inadequate treatment outcome

Identify patient needs and expectations
Shared decision-making

Offer conjoint psychosocial and medical treatment

Tratamento de Disfunção Erétil

Mudanças do estilo de 
vida e modificação dos 

fatores de risco

Identificar as necessidade e expectivas dos pacientes
Partilhar as decisões

Oferecer tratamento psicossocial e médica conjunta

Avaliar o uso correto das opções terapêuticas
Reorientar e reaconselhar os pacietnes

Testar as opções novamente
Considerar terapia combinada

Considerar o implante de prótese peniana

Resultado inadequado do tratamento

Resultado inadequado do tratamento

Inibidores da PDE5

Avaliar o sucesso do tratamento:
•	 Resposta erétil
•	 Efeitos adversos
•	 Satisfação com o tratamento

Farmacoterapia 
intracavernosa

Bomba de vácua
Alprostadil intrauretral/tópico

Fornecer educação e 
aconselhamento aos 
Pacientes e parceiras 

Identificar e tartar 
causas “curáveis” 

de DE
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Tabela 5: Resumo dos dados farmacocinéticos-chave para 
os inibidores da PDE5 atualmente aprovados pelo EMA para 
tratar Disfunção erétil*

Parâmetro Sildenafil, 
100mg

Tadalafil, 
20mg

Vardenafil, 
20mg

Avanafil, 
200mg

Cmáx 560 μg/L 378 μg/L 18.7 μg/L 5.2 μg/L

Tmáx (média) 0.8-1 h 2 h 0.9 h 0.5-0.75 h

T1/2 2.6-3.7 h 17.5 h 3.9 h 6-17 h
AUC 1685 

μg.h/L
8066 

μg.h/L
56.8 μg.h/L 11.6 μg.h/L

Ligação 
proteica

96 % 94% 94% 99%

Biodispo-
nibilidade

41% NA 15% 8-10%

*Estado de jejum, maior dose recomendada. Dados adaptados 
dos registros do EMA sobre as características dos produtos.
Cmáx = concentração máxima; Tmáx = tempo para máxima 
concentração plasmática; T1/2 = meia-vida de eliminação 
plasmática; AUC = área sob a curva ou curva de tempo da 
concentração de soro.
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Tabela 6: Efeitos adversos comuns dos inibidores da PDE5 
aprovados pelo EMA no tratamento da disfunção erétil*

Efeito adverso Sildenafil Tadalafil Vardenafil Avanafil 
200mg

Cefaleia 12,8% 14,5% 16% 9,3%
Rubor facial 10,4% 4,1% 12% 3,7%
Dispepsia 4,6% 12,3% 4% Incomum 
Congestão 
nasal

1,1% 4,3% 10% 1,9%

Tontura 1,2% 2,3% 2% 0,6%
Visão anormal 1,9% < 2% Nenhum 
Dor lombar 6,5% < 2%
Mialgia 5,7% < 2%

* Adaptado dos dados do EMA sobre as características dos 
produtos.

Recomendações para tratamento da DE NE GR
Decretar mudanças do estilo de vida e modifica-
ções dos fatores de risco antes ou juntamente 
com o tratamento da DE.

1a A

Iniciar tratamentos para ereção o mais precoce-
mente possível após a prostatectomia radical.

1b A

Tratar as causas curáveis de DE antes, quando 
encontradas.

1b B

Usar drogas inibidoras da fosfodiesterase 5 
(iPDE5) como terapia de primeira linha.

1a A

Avaliar todos os pacientes com prescrição 
incorreta ou inadequada e com pouca orienta-
ção, que pode ser as principais causas da falta 
de resposta aos iPDE5.

3 B
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Usar dispositivos à vácuo como terapia de 
primeira linha em pacientes idosos e bem orien-
tados com atividade sexual esporádica que não 
necessitem tratamento invasivo ou medicamen-
toso para a DE.

4 C

Utilizar injeção intracavernosa como terapia de 
segunda linha.

1b B

Implantar prótese peniana como terapia de 
terceira linha.

4 C

DE = disfunção erétil;  iPDE5 = inibidores da fosfodiesterase 5.

EJACULAÇÃO PREMATURA
Embora a ejaculação prematura (EP) seja uma disfunção 
sexual masculina comum, ela é mal compreendida. Os pacien-
tes geralmente não desejam discutir seus sintomas e muitos 
médicos não sabem os tratamentos eficazes. Como resultado, 
pacientes ficam mal diagnosticados e mal tratados.

EP (de longa duração ou adquirida é uma disfunção sexual 
masculina caracterizada pelo seguinte:

1. Ejaculação que sempre ou quase sempre ocorre antes ou 
em até 1 minuto após a penetração vaginal (EP primá-
ria) ou um tempo de latência diminuído clinicamente 
significativo, geralmente em 3 minutos ou menos (EP 
adquirida);

2. Incapacidade de retardar a ejaculação em todas ou quase 
todas penetrações vaginais;

3. Consequências pessoais negativas, como estresse, incô-
modo, frustração e/ou inibição de intimidade sexual.



214 Disfunção Sexual Masculina

Avaliação diagnóstica

Recomendações para diagnóstico de EP NE GR
Realizar o diagnóstico e classificação são 
baseados na história médica e sexual que deve 
incluir a avaliação pelo IELT (estimativa própria), 
percepção de controle, estresse e dificuldades 
interpessoais devidas à disfunção ejaculatória.

1a A

Não usar a medida do IELT com cronômetro na 
prática clínica.

2a B

Não utilize os resultados relatados pelo pacien-
te na prática clínica.

3 C

Incluir exame físico na avaliação inicial da EP 
para identificar anormalidades anatômicas que 
possam estar associadas com EP ou outras dis-
funções sexuais, particularmente a DE.

3 C

Não realizar exames laboratoriais e testes 
neurofisiológicos de rotina. Eles devem ser dire-
cionados a achados específicos da história ou 
exame físico.

3 C

IELT = tempo de latência ejaculatória intravaginal.

Manejo da doença

Recomendações para o tratamento da EP NE GR
Tratar DE, outras disfunções sexuais ou infecção 
geniturinária (exemplo: prostatite) primeiro.

2a B

Usar farmacoterapia como primeira linha de tra-
tamento para EP primária.

1a A

Utilizar agentes anestésicos tópicos (off-label) 
como uma alternativa viável ao tratamento oral 
com SSRI. 

1b A
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Utilizar tramadol sob demanda com uma alter-
nativa fraca aos SSRI.

2a B

Não utilizar iPDE5 em pacientes com EP e sem 
DE.

3 C

Utilizar terapia psicológica/comportamental em 
combinação com tratamento no manejo da EP 
adquirida. 

3 C

SSRI = inibidores seletivos da recaptação da serotonina; iPDE5 
= inibidores da fosfodiesterase 5; EP = ejaculação precoce; DE 
= disfunção erétil.
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Figura 3: Manejo da ejaculação precoce*.

 

*Adaptado de Lue T et al., 2004.
DE = disfunção erétil; EP = ejaculação precoce; IELT = período 
de latência intravaginal; SSRI = inibidores seletivos da recap-
tação da serotonina.

Clinical diagnosis of premature ejaculation based 
on patient +/- partner history
•	 Time	to	ejaculation	(IELT)
•	 Perceived	degree	of	ejaculatory	control
•	 Degree	of	bother/distress
•	 Onset	and	duration	of	PE
•	 Psychosocial/relationship	issues
•	 Medical	history
•	 Physical	examination

Treatment of premature ejaculation
Patient	counselling/education
Discussion	of	treatment	options

If	PE	is	secondary	to	ED,	treat	ED	first	or	concomitantly

•	 		Pharmacotherapy	(recommended	as	first-line	
treatment	option	in	lifelong	PE)

	 o	 	Dapoxetine	for	on-demand	use	(the	only	
approved	drug	for	PE)

	 o	 	Off-label	treatments	include	chronic	daily	use	
of	antidepressants	(SSRIs	or	clomipramine)	
and	topical	anaesthetics	or	oral	tramadol	on	
demand

•	 	Behavioural	therapy,	includes	stop-start	technique,	
squeeze	and	sensate	focus

•	 Combination	treatment

Diagnóstico clínico de EP baseado na história do 
paciente/parceira

•	 Tempo de ejaculação (IELT)
•	 Percepção do grau de controle ejaculatório
•	  Grau de incômodo e estresse
•	  Início e duração da EP
•	  Fatores psicossociais e de relacionamento
•	  História médica
•	  Exame físico

•	 Farmacoterapia (recomendada como primeira linha 
no tratamento de EP primária)
•	  Dapoxetina para uso sob demanda (única 

droga aprovada para EP)
•	  tratamentos off-label incluem uso diário 

crônico de antidepressivos (SSRI ou 
clomipramina) e anestésicos tópicos ou 
tramadol sob demanda

•	 Terapia comportamental, incluindo técnicas de 
STOP-START, compressão ou foco nas sensações

•	 Terapia combinada

Tratamento da EP
Aconselhamento e educação do paciente
Discussão das alternativas terapêuticas

Se EP secundária à DE, tratar primeiro ou concomitantemente a DE
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DIRETRIZES DA EAU
PARA O PRIAPISMO

(Texto atualizado em Março de 2015)

A. Salonia, I. Eardley, F. Giuliano, I. Moncada, K. Hatzimouratidis

Eur Urol 2014 Feb;65(2):480-9

Introdução
Priapismo é um distúrbio da ereção peniana caracterizada por 
ereções que se prolongam por mais de 4 horas, associada ou 
não ao interesse ou estimulação sexual. É consenso que ere-
ções por mais de 4 horas são consideradas “prolongadas”. O 
priapismo pode ocorrer em todas as idades.

Classificação
O priapismo isquêmico é uma ereção persistente caracteri-
zada por rigidez dos corpos cavernosos e pouco ou nenhum 
fluxo arterial, embora às vezes exista uma situação compensa-
da com velocidade alta de fluxo proximalmente e pouco fluxo 
distalmente.
O paciente típico queixa-se de dor peniana e ao exame físico 
há ereção rígida.

O priapismo arterial é a uma ereção persistente causada por 
influxo arterial cavernoso de forma desregulada. O paciente 
tipicamente relata uma ereção que não é totalmente rígida e 
não associada à dor, muito embora ereção rígida poderá exis-
tir com estímulo sexual.

Priapismo repetitivo (recorrente ou intermitente) é uma forma 
distinta, caracterizada por ereções prolongadas dolorosas 
e repetitivas. As ereções são autolimitadas com períodos 
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intercalados de detumescência. Estes eventos são análo-
gos aos episódios de priapismo de baixo fluxo (isquêmico). 
Geralmente, a duração dos episódios de ereção é mais curta 
que no priapismo isquêmico. A frequência e a duração destes 
episódios são variáveis e um episódio único pode ocasional-
mente progredir para um episódio de priapismo isquêmico.

Priapismo isquêmico (Baixo-fluxo ou Venoclusivo)

Avaliação diagnóstica

Tabela 1: Pontos-chave na obtenção da história do priapismo

•	 Duração da ereção
•	 Presença e grau da dor
•	 Episódios prévios de priapismo e métodos de tratamento 

utilizados
•	Função erétil atual, especialmente o uso de quaisquer trata-

mentos erectogênicos prescritos e suplementos nutricionais
•	 Drogas recreacionais e medicamentos
•	 Anemia falciforme, hemoglobinopatias ou estados de 

hipercoagulação
•	 Trauma da pelve, períneo ou pênis

 
Tabela 2: Pontos-chave no priapismo

Priapismo 
isquêmico

Priapismo 
arterial

Corpos cavernosos totalmen-
te rígidos

Geralmente Raramente

Dor peniana Geralmente Raramente
Anormalidade nos gases san-
guíneos do corpo cavernoso

Geralmente Raramente
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Anormalidades hematológicas Geralmente Raramente
Injeção intracavernosa recente Ocasionalmente Ocasionalmente
Trauma peniano Raramente Geralmente

Tabela 3: Valores característicos dos gases sanguíneos

Fonte P02 (mm 
Hg)

PCO2 
(mmHg)

pH

Sangue arterial normal 
(ar ambiente) [valores 
similares são encontrados 
no priapismo arterial]

> 90 < 40 7,40

Sangue venoso normal (ar 
ambiente)

40 50 7,35

Priapismo isquêmico (pri-
meira aspiração do corpo 
cavernoso)

< 30 > 60 7,25

Recomendações para o diagnóstico do priapismo 
isquêmico

GR

Coletar uma história bem realizada para auxiliar na 
determinação do tipo de priapismo. 

B

Incluir o exame físico da genitália, o períneo e o abdo-
me na avaliação diagnóstica para auxiliar na determi-
nação do tipo de priapismo.

B

Nos exames laboratoriais, incluir um hemograma com-
pleto com plaquetas e o perfil de coagulação. Outros 
exames devem ser solicitados baseando-se na história 
e no resultado dos exames laboratoriais. Em crianças, 
realizar uma avaliação completa de todas as causas 
possíveis.

B

Análise dos gases do sangue aspirado do pênis para a 
diferenciação do priapismo isquêmico do arterial.

B
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Realizar ultrassom color duplex do pênis e períneo 
para a diferenciação entre os priapismos isquêmico e 
arterial como uma alternativa ou adjunto às análises 
dos gases sanguíneos.

B

Nos casos de priapismo isquêmico prolongado, use 
ressonância magnética do pênis para predizer a via-
bilidade do músculo liso do corpo cavernoso e confir-
mar a viabilidade de retorno da ereção.

B

Realizar arteriografia pudenda quando é planejada a 
embolização no manejo do priapismo arterial.

B
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Manejo da doença
O tratamento é sequencial e o médico deve avançar para o 
próximo estágio caso haja falha no tratamento.

Figura 1: Tratamento do priapismo isquêmico.

* A dose de fenilefrina deve ser reduzida em crianças. Ela pode 
resultar em hipertensão significativa e deve ser utilizada com 
precaução em homens com doença cardiovascular. A moni-
torização do pulso, pressão arterial e ECG é recomendada em 
todos pacientes durante a administração e nos 60 minutos 
subsequentes. Seu uso é contraindicado em homens com his-
tória de doenças cardiocerebrais e hipertensiva significativa.

2º. Irrigação cavernosa
• Irrigar com solução salina 0,9%.

4º. Tratamento cirúrgico
• Shunt cirúrgico
• Considere o implante de prótese peniana se o priapismo se prolongar por
   mais de 36h.

3º. Terapia intracavernosa
• Injeção intracavernosa de um agonista adrenérgico.
• Terapia de primeira linha: fenilefrina com alíquotas de 200 ug sendo injetadas a
   cada 3-5 minutos até a detumescência (dose máxima é de 1 mg a cada hora).*

1º. Medidas conservadoras iniciais
• Anestesia local do pênis.
• Inserir um bu�erfly calibroso (16 a 18G) pela glande até o corpo cavernoso.
• Aspirar o sangue corporal até a saída de sangue arterial vermelho-vivo.
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Tabela 4: Tratamento medicamentoso do priapismo isquêmico

Droga Dose e instruções para uso
Fenilefrina - Injeção intracavernosa de 200 ug a 

cada 3-5 minutos.
- Dose máxima de 1 mg dentro de 1 h.
- Doses menores são recomendadas em 

crianças e pacientes com doença car-
diovascular severa.

Etilefrina - Injeção intracavernosa numa concen-
tração de 2,5 mg em 1-2 mL de solução 
fisiológica.

Azul de metileno - Injeção intracavernosa de 50-100 mg, 
deixando por 5 minutos. Após aspirar e 
comprimir o pênis por mais 5 minutos.

Adrenalina - Injeção intracavernosa de 2 ml de uma 
solução de adrenalina 1:100.000 por até 5 
vezes num intervalo de 20 minutos.

Terbutalina - Administração oral de 5 mg para ere-
ções prolongadas durando mais de 2,5 
h decorrentes da injeção intracaverno-
sa de agentes vasoativos. 
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Recomendações para o tratamento do priapismo 
isquêmico

GR

Inicie o manejo do priapismo isquêmico tão cedo 
quanto possível (dentro de 4 a 6 h) e siga o fluxogra-
ma.

B

Primeiramente, descomprima o corpo cavernoso 
com aspiração sanguínea até a obtenção de sangue 
vermelho-vivo.

C

No priapismo secundário à injeção intracavernosa de 
agentes vasoativos, substitua a aspiração sanguínea 
com a injeção intracavernosa de agentes simpaticomi-
méticos como primeira abordagem.

C

No priapismo que persiste a despeito da aspiração, 
proceda ao próximo passo que é a injeção intracaver-
nosa de um agente simpaticomimético.

B

Nos casos em que persiste a despeito da aspiração 
e da injeção intracavernosa de simpaticomimético, 
repita estes passos muitas vezes antes de considerar 
a intervenção cirúrgica. 

C

Trate o priapismo isquêmico devido à doença falci-
forme da mesma maneira que o priapismo isquêmico 
idiopático. Forneça outras medidas (hidratação endo-
venosa, oxigênio nasal, alcalinização com bicarbonato, 
transfusão de sangue), mas não retarde o tratamento 
no pênis

B

Proceda o tratamento cirúrgico somente quando a 
aspiração sanguínea e a injeção de simpaticomiméti-
co intracavernoso tenham falhado ou para priapismos 
com duração de mais de 72h.

C

Realize primeiro o shunt cirúrgico distal e, em caso de 
falha, realize o shunt proximal. 

C

Discuta o imediato implante de prótese de pênis em 
casos de priapismo com mais de 36 h do início ou e 
casos em que todas as outras opções falharam.

B
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Priapismo arterial (Alto-fluxo ou não isquêmico) 

Avaliação diagnóstica
História
Uma história completa é mandatória no diagnóstico do pria-
pismo arterial e segue os mesmos princípios descritos na 
Tabela 1.

Recomendações para o diagnóstico do priapismo arterial 
As mesmas recomendações do priapismo isquêmico aqui se 
aplicam.

Manejo da doença

Recomendações para o tratamento do priapismo 
arterial

GR

Uma vez que o priapismo de alto-fluxo não é uma 
emergência, realize o manejo definitivo conforme 
possível.

B

Maneje conservadoramente com a utilização de gelo 
aplicado no períneo ou compressão perineal, como 
primeiro passo, especialmente em crianças. Terapia de 
deprivação de andrógenos apenas em adultos. 

C

Realizar embolização seletiva arterial, utilizando subs-
tâncias temporárias ou permanentes.

B

Repetir o procedimento para a recorrência do priapis-
mo arterial após embolização arterial seletiva.

B

Reserve a ligadura cirúrgica seletiva da fístula como 
uma opção final de tratamento, quando a embolização 
falhar.

C
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Priapismo repetitivo (recorrente ou intermitente)

Avaliação diagnóstica
História
A história completa é obrigatória e segue os mesmos princí-
pios como descrito na Tabela 1.

Manejo da doença

Recomendações para o tratamento do priapismo 
repetitivo

GR

Manejar cada episódio agudo semelhante ao de pria-
pismo isquêmico.

B

Use terapias hormonais (principalmente agonistas 
GnRH ou antagonistas) e/ou antiandrógenos para a 
prevenção de episódios futuros em pacientes com 
recidivas frequentes. Não utilizá-los antes de ser atin-
gida a maturação sexual.

C

Iniciar o tratamento com inibidores da PDE5 apenas 
quando o pênis está em seu estado flácido.

C

Use digoxina, agonistas alfa-adrenérgicos, baclofen, 
gabapentina ou terbutalina) apenas em pacientes 
com recidivas muito frequentes e descontroladas.

C

Use autoinjeções intracavernosas de drogas simpati-
comiméticas em casa para o tratamento de episódios 
agudos, provisoriamente, até que o priapismo isquêmi-
co tenha sido aliviado.

C

GnRH = hormônio de liberação da gonadotrofina;
PDE5 = fosfodiesterase tipo 5.
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Diretrizes DA eAU em
CUrvAtUrA PeniAnA

(Texto atualizado em Fevereiro 2012)

K. Hatzimouratidis (Coordenador), I. Eardley, F. Giuliano, I. 
Moncada,  A. Salonia

eur Urol 2012 sep;62(3):543-52

introdução
A curvatura peniana congênita resulta de um desenvolvimen-
to desproporcional da túnica albugínea dos corpos caverno-
sos e não está associada à malformação uretral. Na maioria 
dos casos a curvatura é ventral, podendo também ser lateral, 
mas raramente dorsal.

Avaliação diagnóstica
As histórias médica e sexual são suficientes para estabelecer 
o diagnóstico da curvatura peniana congênita. Os pacientes 
geralmente a apresentam depois de atingir a puberdade, 
quando a curvatura se torna mais evidente com as ereções, 
uma vez que a curvatura severa pode tornar as relações 
sexuais difíceis ou até impossíveis. A demonstração da ere-
ção por meio de fotografia ou após injeção intracavernosa de 
drogas vasoativas é útil para documentar a curvatura e excluir 
outras patologias.

manejo da doença 
O tratamento desta doença é a correção cirúrgica, que deve 
ser realizada após a puberdade. Os tratamentos cirúrgicos 
para curvatura peniana congênita geralmente partilham dos 
mesmos princípios que a cirurgia na doença de Peyronie 
(apresentado em detalhe na secção seguinte). Procedimento 
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de Nesbit com a excisão de uma elipse da túnica albugínea é 
o padrão-ouro do tratamento, muito embora outras técnicas 
têm sido descritas e empregadas. Técnicas de plicatura são 
amplamente utilizadas, incluindo as técnicas que produzem 
uma correção da rotação dos corpos cavernosos. Na maioria 
das vezes, a dissecção e a mobilização do feixe neurovascular 
dorsal do pênis é necessária, a fim de se evitar a perda da sen-
sibilidade e a isquemia da glande peniana.

Doença de Peyronie
Um insulto (lesão microvascular repetitiva ou trauma) à túnica 
albugínea é a hipótese mais aceita sobre a etiologia da doen-
ça. Uma resposta inflamatória prolongada resultará na remo-
delação do tecido conjuntivo e resultará numa placa fibrótica. 
A formação da placa peniana pode resultar em curvatura que, 
se grave, pode impedir a penetração vaginal. 
As comorbidades e fatores de risco mais comumente asso-
ciados são diabetes, hipertensão, dislipidemias, cardiopatia 
isquêmica, disfunção erétil, tabagismo e consumo excessivo 
de álcool. 
Duas fases da doença são bem distintas. A primeira é a fase 
inflamatória aguda, que pode estar associada à dor no estado 
flácido ou às ereções, nódulos ou placa palpáveis na túnica 
peniana. A curvatura pode surgir nesta fase. A segunda é a 
fase fibrótica, com formação das placas endurecidas palpáveis 
que podem estar calcificadas, o que resulta na estabilização 
da doença. 

Avaliação diagnóstica
O objetivo da avaliação inicial é fornecer informações sobre 
os sintomas apresentados e sua duração (ereções dolorosas, 
nódulos palpáveis, curvatura, tamanho da placa e rigidez) e 
sobre a função erétil. Torna-se obrigatório obter informações da 
angústia provocada pelos sintomas e dos potenciais fatores de 
risco para disfunção erétil e para a doença de Peyronie.
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Maior atenção deve ser dada para saber se a doença é ainda 
ativa, pois isso irá influenciar no tipo de tratamento. Os 
pacientes que provavelmente ainda estão com doença ativa 
são aqueles com curta duração dos sintomas, dor durante à 
ereção ou uma mudança recente na curvatura peniana.

O exame deve começar com uma avaliação de rotina do trato 
geniturinário, o qual é então estendido para as mãos e os pés 
para detecção de eventual contratura de Dupuytren ou fibrose 
na fáscia plantar (Ledderhose). O exame peniano consiste, 
geralmente, na identificação de uma placa ou nódulo palpável. 
Medida do comprimento durante a ereção é importante, pois 
pode ter impacto sobre a decisão do tratamento.

A disfunção erétil é comum em pacientes com doença de 
Peyronie (> 50%), tornando-se importante reconhecer se a 
queixa é pré ou pós o aparecimento da doença de Peyronie.

recomendações para avaliação da doença de 
Peyronie

ne Gr

A história médica e sexual de pacientes com a 
doença de Peyronie inclui a duração da doença, 
dor peniana, deformidade peniana, dificuldade 
de penetração vaginal devido à deformidade e 
disfunção erétil.

2b B

No exame físico, incluir a avaliação de placas 
palpáveis, o comprimento do pênis, extensão 
da curvatura (autofotografia, ereção induzida 
por aparelho de vácuo ou por farmacoterapia 
intracavernosa) e quaisquer outras doenças 
possivelmente relacionadas.
(Contratura de Dupuytren, doença de 
Ledderhose).

2a B
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Não utilizar o questionário PDQ (Peyronie’s 
disease-specific questionnaire) na clínica práti-
ca diária.

2a B

Não utilizar medidas da placa por ecografia na 
prática diária.

3 C

Utilizar Ecodoppler somente na avaliação diag-
nóstica da disfunção erétil, para analisar os 
parâmetros vasculares. 

2a B

PDQ = Peyronie’s disease-specific questionnaire.

manejo da Doença
tratamento conservador
Colagenase (injeção intraplaca), oriunda do Clostridium, 
é o único fármaco aprovado pelo FDA (Food and Drug 
Administration) para o tratamento da doença de Peyronie. 
Não existe um único medicamento aprovado pela Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA) para o tratamento da doen-
ça de Peyronie até neste momento.

tabela 1: tratamentos clínicos para doença de Peyronie

tratamentos orais
Vitamina E
Potaba (paraaminobenzoato de potássio)
Tamoxifeno 
Colchicina 
Acetilcarnitina
Pentoxifilina 
Inibidores da fosfodiesterase 5
tratamentos intralesionais
Corticosteroides 
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Verapamil 
Colagenase 
Interferon 
tratamentos tópicos
Verapamil 
Iontoforese 
Tratamento extracorpóreo por ondas de choque
Aparelhos de tração 
Aparelhos de vácuo

recomendações para tratamento clínico da 
doença de Peyronie

ne Gr

Use tratamento conservador em pacientes não 
se encaixam para cirurgia ou quando o paciente 
não a aceita. 

3 C

Não utilize ondas de choque para melhorar cur-
vatura ou tamanho da placa.

1b C

Utilize aparelhos de tração peniana ou apare-
lhos de vácuo para reduzir a deformidade penia-
na e aumentar o comprimento peniano.

2b C

Não utilize tratamentos intralesionais com cor-
ticosteroides para reduzir a curvatura peniana, o 
tamanho da placa ou a dor.

1b B

Não utilize tratamento oral com vitamina E e 
tamoxifeno para redução significativa da curva-
tura peniana ou tamanho da placa.

2b B

Não ofereça outros tratamentos orais (acetilcar-
nitina, pentoxifilina ou colchicina).

3 C
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tratamento cirúrgico

recomendações para tratamento cirúrgico da 
curvatura peniana

ne Gr

Realize a cirurgia somente quando a doença de 
Peyronie estiver estável há pelo menos 3 meses 
(sem dor ou piora da curvatura), que ocorre 
geralmente após 12 meses desde o início dos 
sintomas e quando o intercurso sexual está 
comprometido devido à deformidade.

3 C

Antes da cirurgia avalie o comprimento penia-
no, a severidade da curvatura, a função erétil 
(incluindo a resposta à farmacoterapia, nos 
casos de disfunção erétil) e expectativas dos 
pacientes.

3 C

Use procedimentos de encurtamento da 
túnica, especialmente técnicas de plicatura 
como primeira opção terapêutica para pacien-
tes com curvatura peniana congênita e para 
doença de Peyronie quando o comprimento 
peniano for adequado, em curvaturas meno-
res de 600 e na ausência de deformidades 
especiais (ampulheta).

2b B

Use técnicas de enxertia para pacientes com 
doença de Peyronie e função erétil normal, sem 
comprimento peniano adequado, em curvaturas 
maiores de 600 e na presença de deformidades 
especiais (ampulheta).

2b B

Utilize uma prótese peniana, com ou sem algum 
procedimento adicional (modelagem, plicatu-
ra ou enxerto) em pacientes com doença de 
Peyronie e com disfunção erétil que não respon-
dem ao tratamento clínico.

2b B
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tabela 2: tipos de enxertos empregados na cirurgia da doen-
ça de Peyronie

enxertos autólogos
Derme 
Enxertos de veia
Túnica albugínea
Túnica vaginal
Fáscia temporal
Mucosa oral
enxertos heterólogos – aloenxertos
Pericárdio de cadáver
Fáscia lata de cadáver
Duramáter de cadáver
Derme de cadáver
enxertos heterólogos – xenoenxertos
Submucosa de intestino delgado de porco
Pericárdio bovino
Derme de porco
enxertos sintéticos
Gore-Tex
Dacron
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Figura 1: Algoritmo de tratamento da doença de Peyronie. 

Tratamento da doença de Peyronie

Discutir a história natural da doença
Explicar que trata-se de uma doença benigna
Discutir as opções terapêuticas
Compartilhar as decisões

Tratamento conservador

Tratamento cirúrgicoSem necessidade
de tratamento

Curvatura < 30°
Sem deformidade

severa (ampulheta)
Sem disfunção erétil

Doença ativa
(dor, piora da deforminada,

sem calcificações ao ultrassom)

Doença estável
(sem dor, curvature estabilizada,

calcificações ao ultrassom)

Curvatura > 30°
Deformidade severa

Disfunção erétil
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Krausz, H. Tournaye

Eur urol 2004 Nov;46(5):555-8
Eur urol 2012 Jan;61(1):159-63
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Introdução 
“A infertilidade é a incapacidade de um casal, com vida sexual 
ativa e sem uso de métodos contraceptivos, obter uma gra-
videz espontânea em um ano de tentativas.” (Organização 
Mundial da Saúde -- OMS, 2000).

Epidemiologia e etiologia
Cerca de 15 % dos casais não obtém gravidez em um ano de 
tentativa e procuram tratamento médico para infertilidade. 

A fertilidade masculina pode estar reduzida devido à:
• Anormalidades congênitas ou adquiridas;
• Tumores; 
• Infecções do trato genital;
• Aumento da temperatura escrotal (por exemplo, consequente 
à varicocele);
• Distúrbios endócrinos;
• Anormalidades genéticas;
• Fatores imunológicos.
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Fatores Prognósticos
Os principais fatores que influenciam o prognóstico de inferti-
lidade são:
• duração da infertilidade;
• infertilidade primária ou secundária;
• resultados da análise do sêmen;
• idade e perfil fértil da parceira.

Diagnóstico
O diagnóstico da fertilidade masculina deve se concentrar em 
um número de distúrbios prevalentes. Avaliação simultânea 
da parceira é desejável, mesmo se anormalidades são encon-
tradas no sexo masculino, pois os dados mostram que um de 
cada quatro casais apresentam achados patológicos.

análise Seminal
Um exame andrológico completo está indicado se a análise 
seminal demonstrar alguma anormalidade, baseada nos valo-
res de referência (Tabela 1).
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Tabela 1: Limites inferiores de referência (5º percentil e inter-
valo de confiança de 95 %) para características seminais 

Parâmetro Limite inferior 
de referência 
(95% IC)

Volume do sêmen (mL) 1,5 (1,4 – 1,7)
Número total de SPZ (106/ejaculado) 39 (33 – 46)
Concentração de SPZ (106/ mL) 15 (12-16)
Motilidade total (PR + NP) 40 (38 – 42)
Motilidade progressiva (PR, %) 32 (31 – 34)
Vitalidade (SPZ vivos, %) 58 (55 – 63)
Morfologia espermática (formas normais, %) 4 (3,0 – 4,0)

Outros valores limítrofes de consenso do pH  ≥ 7,2
Leucócitos peroxidase-positivos (106/ml) < 1,0
Investigação opcional
MAR teste (SPZ móveis com partículas 
ligadas, %)

< 50

Teste de imunoesferas (SPZ móveis liga-
dos a grânulos, %)

< 50

Zinco seminal (μmol/ejaculado) ≥ 2,4
Frutose seminal (μmol/ejaculado) ≥ 13
Glicosidase neutra seminal (mU/ejaculado) ≥ 20

Manual da OMS para análise seminal, 5a edição, 2010.
IC = Intervalo de confiança; MAR = mixed antiglobulin reaction; 
SPZ = espermatozoides; PR = progressiva; NP = não progressiva.

É importante a diferenciação entre: 
• Oligozoospermia: < 15 milhões de espermatozoides/mL;
• Astenozoospermia: < 32 % de espermatozoides com motili-

dade progressiva;
• Teratozoospermia: < 4 % de formas normais.



240 Infertilidade Masculina

Recomendações GR
Realizar análise seminal de acordo com as diretrizes 
da Organização Mundial da Saúde (OMS – Manual 
de Exame e Processamento do Sêmen Humano – 5ª 
edição).

A*

Realizar avaliação andrológica posterior, quando a 
análise seminal é anormal em pelo menos dois exa-
mes.

A*

Aderir ao Manual da OMS 2010 para investigação, 
diagnóstico e manejo padronizados da infertilidade 
masculina para o diagnóstico e avaliação da subfertili-
dade masculina.

C

 * Atualização após consenso do painel de especialistas.

Falência espermatogênica primária

avaliação diagnóstica
As investigações de rotina incluem análise seminal e dosa-
gens hormonais. Outras investigações podem ser necessárias 
dependendo da situação.

análise seminal
Nos casos de azoospermia não obstrutiva (NOA), a análise semi-
nal demonstra um volume de ejaculado normal e azoospermia 
após a centrifugação. O método de centrifugação espermático 
recomendado é de 3000 rpm por 15 minutos e, através de exame 
microscópico com ótica de contraste de fase e magnificação de 
200x, análise do centrifugado. Todas as amostras podem ser fixa-
das e reexaminadas microscopicamente. 

Determinações hormonais
Nos casos de azoospermia não-obstrutiva (NOA), a análise 
seminal demonstra um volume de ejaculado normal e azoos-
permia após a centrifugação. O método de centrifugação 
espermático recomendado é de 3000 rpm por 15 minutos e, 
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através de exame microscópico com ótica de contraste de 
fase e magnificação de 200x, análise do centrifugado. Todas 
as amostras podem ser fixadas e reexaminadas microsco-
picamente. 

Determinações hormonais
Em homens com deficiência testicular, hipogonadismo hipergo-
nadotrófico geralmente está presente, com elevados níveis de 
hormônio folículo estimulante (FSH) e hormônio luteinizande 
(LH) e, algumas vezes, baixos níveis de testosterona. Geralmente, 
os níveis de FSH correlacionam-se com o número de esperma-
togônias e estão elevados quando as espermatogônias estão 
ausentes ou marcadamente diminuídas. Parada da espermatogê-
nese é tipicamente associada a níveis normais de FSH.

Biópsia testicular
TA biópsia testicular e a extração testicular de espermatozoi-
des (TESE) podem fazer parte do tratamento por injeção intra-
citoplasmática de espermatozoides (ICSI) naqueles pacientes 
com evidência clínica de azoospermia não- obstrutiva (NOA).

Recomendações GR
Para homens que são candidatos à extração de esper-
matozoides, fazer um aconselhamento genético ade-
quado, mesmo quando os testes de anormalidades 
genéticas forem negativos.

A

Em homens com NOA, realizar biópsia testicular 
simultânea com múltiplas TESE (ou micro TESE) para 
diagnosticar espermatogênese ou ITGCNU.

A

NOA = azoospermia não obstrutiva; TESE = extração testicular 
de espermatozoides; ITGCNU = neoplasia intratubular de célu-
las germinativas do tipo não classificada.
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Desordens genéticas na infertilidade
A prática clínica de rotina é baseada no rastreamento do DNA 
genômico de amostras do sangue periférico, entretanto o 
rastreamento de anormalidades cromossômicas nos esper-
matozoides também é factível e pode ser realizada em casos 
selecionados. 

Recomendações GR
Obter uma análise de cariótipo padrão em todos os 
homens com alteração da espermatogênese (< 10 
milhões de espermatozoides/mL) e que procuram tra-
tamento da fertilidade por FIV.

B

Fornecer um aconselhamento genético a todos os 
casais com anormalidades genéticas encontradas na 
investigação clínica e àqueles pacientes com probabi-
lidade de serem portadores de doenças congênitas.

A

Para todos homens com síndrome de Klinefelter, reali-
zar um acompanhamento endocrinológico e reposição 
hormonal, se necessário.

A

Não realize testes de microdeleções em homens com 
azoospermia obstrutiva (OA) quando está indicada a 
ICSI, pois a espermatogênese deve estar normal.

A

Informe aos homens com microdeleção Yq e às suas 
parceiras que desejam realizar ICSI, que suas microde-
leções serão transmitidas aos filhos homens, mas não 
às filhas mulheres.

A

Em homens com anormalidades estruturais do ducto 
deferente (ausência uni ou bilateral,) testar o casal 
para mutações genéticas da fibrose cística (FC).

A

SPZ = espermatozoides; FIV = fertilização in vitro; ICSI = inje-
ção intracitoplasmática de espermatozoides; FC = Fibrose 
cística.
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azoospermia obstrutiva
A azoospermia obstrutiva (OA) é a ausência de espermato-
zoides ou células da linhagem germinativa no sêmen e urina 
pós-ejaculação, devido à obstrução. Algumas vezes, o ducto 
deferente está ausente (bilateral ou unilateral). Obstrução 
em pacientes inférteis está frequentemente presente a nível 
epididimário.

avaliação diagnóstica
 O exame clínico deve seguir sugestões para a avaliação 

diagnóstica do homem infértil. Os seguintes achados indi-
cam OA:

• Pelo menos um testículo com volume > 15 mL, embora um 
menor volume possa ser identificado em alguns pacientes 
com OA e falência testicular parcial concomitante;

• Epidídimo aumentado e endurecido;
• Nódulos no epidídimo ou ducto deferente;
• Ausência ou atresia parcial do ducto deferente.

análise Seminal
Pelo menos dois exames devem ser realizados em um inter-
valo de um a dois meses, de acordo com a OMS. Quando o 
volume seminal é baixo, a pesquisa por espermatozoides deve 
ser realizada na urina pós-ejaculado. Ausência de esperma-
tozoides ou células germinativas imaturas no sêmen sugere 
uma obstrução seminal completa.

Níveis hormonais
Os níveis séricos de FSH podem estar normais, mas não 
excluem uma causa testicular da azoospermia.

ultrassonografia
Adicionalmente ao exame físico, uma ultrassonografia escro-
tal pode ser útil nos achados sugestivos de obstrução (dilata-
ção da rete testis, aumento do epidídimo com lesões císticas 
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ou ausência dos ductos deferentes) e pode demonstrar sinais 
de disgenesia testicular (arquitetura testicular heterogênea e 
microcalcificações) ou tumores testiculares.

Biópsia testicular
Em casos selecionados, a biópsia testicular está indicada para 
afastar falência testicular. A biópsia deve ser combinada com 
TESE para criopreservação. 

Recomendações GR
Para azoospermia causada por obstrução epidi-
dimária ou deferencial, deve-se realizar a vasova-
sostomia microcirúrgica ou vasoepididimostomia 
microcirúrgica.

B

Utilizar técnicas de obtenção de espermatozoides, 
como TESE, MESA ou PESA somente quando a 
criopreservação do material estiver disponível.

B

MESA = aspiração microcirúrgica de espermatozoides do epi-
dídimo; PESA = aspiração percutânea de espermatozoides do 
epidídimo; TESE = extração de espermatozoides do testículo.

Varicocele

Varicocele é uma anormalidade comum que pode estar asso-
ciada às seguintes condições andrológicas:

• Falência do desenvolvimento e crescimento testicular ipsi-
lateral;

• Sintomas de dor e desconforto;
• Subfertilidade masculina;
• Hipogonadismo. 

avaliação diagnóstica
O diagnóstico de varicocele é feito por exame físico e deve 
ser confirmado por um Ecodoppler colorido. Em centros que 
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empregam embolização ou escleroterapia anterógrada ou 
retrógrada, o diagnóstico deve ser confirmado por radiografia. 

manejo da doença
Muitos tratamentos estão disponíveis para varicocele. 
Evidências atuais sugerem que a varicocelectomia microcirúr-
gica é o método mais efetivo, com menor taxa de complicação 
dentre as técnicas de varicocelectomia.

Recomendações GR
Tratar varicocele em adolescentes com falência pro-
gressiva do desenvolvimento testicular, documentada 
por exame clínico seriado.

B

Não tratar varicocele em homens inférteis que apre-
sentam análise seminal normal e homens com varico-
cele subclínica.

A

Tratar varicocele em homens com varicocele clínica, 
oligozoospermia e outras formas de infertilidade con-
jugal não explicada.

A

Hipogonadismo 

Hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático
Este hipogonadismo é caracterizado por baixos níveis de 
gonadotrofinas e esteroides sexuais, na ausência de anormali-
dades anatômicas ou funcionais do eixo hipotálamo-hipofisá-
rio-gonadal.

Hipogonadismo Hipergonadotrófico 
Muitas condições masculinas estão associadas com hipogo-
nadismo hipergonadotrófico e infertilidade (anorquia, crip-
torquidia, síndrome de Klinefelter, trauma, orquite, doenças 
sistêmicas, tumores testiculares, varicocele etc.).
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Recomendações GR
Indicar a terapia de reposição de testosterona para 
pacientes sintomáticos com hipogonadismo primário 
ou secundário, que não estão interessados em pater-
nidade.

A

Em homens com hipogonadismo hipogonadotrófico, 
induzir a espermatogênese através de alguma terapia 
medicamentosa efetiva (hCG/ hMG/ rFSH).

A*

Não utilizar a reposição de testosterona em pacientes 
masculinos inférteis.

A*

*Atualizado após reunião de consenso.
hCG = Gonadotrofina coriônica; hMG = Gonadotrofina da 
mulher menopausada; Rfsh = FSH recombinante.

Criptorquidismo
A etiologia do criptorquidismo é multifatorial, envolvendo a 
ruptura da regulação endócrina e graves defeitos genéticos. 
Tem sido postulado que o criptorquidismo possa ser uma 
parte da denominada Síndrome da Disgenesia Testicular 
(SDT), uma desordem de desenvolvimento das gônadas cau-
sada por influências ambientais e/ou genéticas durante as pri-
meiras fases da gestação. Além do criptorquidismo, SDT pode 
incluir hipospádias, infertilidade, risco aumentado de tumores 
e disfunção das células de Leydig.

Recomendações GR
Não utilize tratamento hormonal para criptorquidismo 
em adultos.

A

Se a orquidopexia é realizada na fase adulta, é impor-
tante fazer simultâneas biópsias testiculares para 
detecção de ITGCNU (antigamente denominado carci-
noma in situ).

B

ITGCNU = Neoplasia intratubular de células germinativas de 
tipo não classificado.
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Infertilidade masculina idiopática

Recomendações GR
Utilize tratamento medicamentoso para infertilidade 
masculina apenas em casos de hipogonadismo hipo-
gonadotrófico.

A

Nenhuma recomendação pode ser feita para trata-
mento com gonadotrofinas, antiestrógenos e antioxi-
dantes, mesmo para uma subclasse de pacientes.

B

Contracepção masculina

Recomendações GR
Vasectomia é o padrão-ouro como contribuição mas-
culina para a contracepção permanente.

A

A cauterização e a interposição fascial são as técnicas 
mais efetivas para prevenção de uma recanalização 
precoce.

A

Informar aos pacientes que procuram vasectomia 
sobre o método cirúrgico, risco de falha, potencial 
irreversibilidade, a necessidade de manter a contra-
cepção após o procedimento até obtenção da azoos-
permia e risco de complicações.

A*

Para obtenção de gravidez, MESA/PESA/TESE, jun-
tamente com a ICSI são as opções de segunda linha 
para aqueles homens que não desejam a reversão da 
vasectomia e aqueles cuja cirurgia de reversão falhou.

B

*Atualizado após reunião de consenso.
MESA = aspiração microcirúrgica de espermatozoides do epi-
dídimo; PESA = aspiração percutânea de espermatozoides do 
epidídimo; TESE = extração de espermatozoides testiculares; 
ICSI = injeção intracitoplasmática de espermatozoides.
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Infecção de glândulas acessórias e infertilidade

avaliação diagnóstica

análise do ejaculado
A análise do ejaculado esclarece se a próstata está envolvida 
como parte da infecção generalizada das glândulas acessórias 
masculinas e fornece informação sobre a qualidade seminal.

achados microbiológicos
Após a exclusão de uretrite e infecção urinária, a presença > 
106 células brancas peroxidase-positiva/mL de ejaculado indi-
cam um processo inflamatório. Neste caso, a cultura pode ser 
realizada para buscar agentes comuns do trato urinário.

Epididimite
Inflamação do epidídimo causa dor unilateral e edema, geral-
mente com início súbito.

avaliação diagnóstica
Análise do ejaculado
A análise do ejaculado baseada nos critérios da OMS, podem 
indicar uma atividade inflamatória persistente.

manejo do problema
Antibioticoterapia é indicada antes da obtenção dos resulta-
dos da cultura.

Recomendações GR
Instruir pacientes com epididimite confirmada ou 
suspeita de ser causada por N.gonorrhoeae ou C. 
trachomatis para avisar suas parceiras sexuais para 
avaliação e tratamento.

B
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Tumores de células germinativas (TGTC) e microcalcifi-
cação testicular (Tm)

Recomendações GR
Para todos os homens, estimular os pacientes com TM 
e sem fatores de risco especiais (vide abaixo) a realizar 
autoexame testicular, pois pode permitir o diagnóstico 
precoce de TGTC.

B

Não realizar biópsia testicular, ultrassonografia escro-
tal, marcadores bioquímicos tumorais de rotina ou 
tomografia computadorizada de abdome e pelve em 
homens com TM isolada sem fatores de risco associa-
dos (infertilidade, criptorquidismo, tumor testicular e 
atrofia testicular).

B

Realizar biópsia testicular em homens com TM que 
pertencem a algum dos seguintes grupos de fatores 
de risco: infertilidade e TM bilateral, testículos atrófi-
cos, criptorquidismo, história de TGTC.

B

Se há suspeita, no exame físico ou na ultrassonografia, 
em pacientes com TM e lesões associadas, realizar a 
exploração cirúrgica com biópsia ou orquiectomia.

B

Acompanhar homens com TGTC, pois eles apresen-
tam um risco aumentado de desenvolvimento de hipo-
gonadismo e disfunção sexual.

B

Desordens da ejaculação
As desordens da ejaculação são incomuns, mas são causas 
importantes de infertilidade masculina.
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avaliação diagnóstica
O manejo diagnóstico inclui as seguintes recomendações:

1. história clínica;
2. exame físico;
3. exame de urina pós-ejaculação;
4. exame microbiológico;
5. exames diagnósticos opcionais.

Esta avaliação diagnóstica inclui:
•  Testes neurofisiológicos (resposta evocada bulbocaver-

nosa e potenciais evocados somatossensoriais do nervo 
dorsal);

•  Testes para neuropatia autonômica;
•  Videocistometria;
•  Cistoscopia;
•  Ultrassonografia transretal;
•  Urofluxometria;
•  Estimulação vibratória do pênis.

manejo da doença
Os seguintes aspectos devem ser considerados quando sele-
cionamos o tratamento:
•  idade do paciente e da parceira;
•  problemas psicológicos do paciente e da parceira;
•  expectativas do casal e aceitação de diferentes procedi-

mentos para fertilidade;
•  doenças associadas;
•  aconselhamento psicossocial.
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Recomendações GR
Oferecer tratamentos para a etiologia das desordens 
ejaculatórias antes de coletar espermatozoides e indi-
car técnicas de reprodução assistida (ART).

B

Para tratar desordens da ejaculação, oferecer trata-
mento farmacológico com dapoxetina (inibidor sele-
tivo da recaptação de serotonina de curta ação que 
é aprovado para tratamento de ejaculação precoce) 
ou outros antidepressivos sem aprovação específica, 
como inibidores seletivos de recaptação de serotonina 
e clomipramina, diários, pois não são passíveis de uso 
sob demanda. 

A

Oferecer alternativamente anestésicos tópicos ou 
tramadol.

A

ART = assisted reproduction technique; 

Preservação do sêmen

Recomendações GR
Oferecer criopreservação do sêmen a todos os 
homens candidatos à quimioterapia, radioterapia ou 
procedimentos cirúrgicos que possam interferir com a 
espermatogênese ou causar desordens ejaculatórias.

A

Oferecer criopreservação seminal simultânea se for 
realizar biópsia testicular para diagnóstico da inferti-
lidade.

A

Se a criopreservação seminal não está disponível 
localmente, informar aos pacientes sobre a possibili-
dade de aconselhamento em uma unidade de criopre-
servação antes do início da terapia.

C
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Tomar precauções para prevenir transmissão viral, 
doenças sexualmente transmissíveis ou qualquer 
outra infecção por materiais crioarmazenados entre 
doadores e receptores e para prevenir contamina-
ção de amostras armazenadas. Estas precauções 
incluem testes dos pacientes e o emprego de testes 
rápidos e quarentena de amostras até obtenção dos 
resultados. Não armazenar amostras de homens 
que são positivos para hepatite ou HIV. Não deve 
ser armazenado no mesmo recipiente as amostras 
de homens que estão sendo avaliados com aquelas 
que estão livres de infecção.

C
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Diretrizes Da eaU eM
HipogonaDisMo MascUlino

(Texto atualizado em Março de 2015)

G.R. Dohle (Coordenador), S. Arver, C. Bettocchi, T.H. Jones, S. 
Kliesch, M. Punab 

introdução
O hipogonadismo masculino é uma síndrome clínica causada 
por deficiência androgênica que pode afetar negativamen-
te as funções de múltiplos órgãos e a qualidade de vida. A 
deficiência androgênica aumenta levemente com a idade. 
Em homens de meia-idade, a incidência encontrada é de 6%. 
Hipogonadismo é mais prevalente em homens idosos, obesos, 
com múltiplas comorbidades e estado de saúde precário.

etiologia e classificação
O hipogonadismo masculino pode ser classificado de acordo 
com distúrbios ao nível de:
•	 Testículos (hipogonadismo primário);
•	 Hipotálamo e hipófise (hipogonadismo secundário);
•	 Hipotálamo/hipófise e gônadas (hipogonadismo em 

homens adultos);
•	 Órgãos-alvo dos andrógenos (insensibilidade/resistência 

androgênica).
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tabela 1: Formas mais comuns de hipogonadismo primário

Doença Fisiologia patológica
Testículos criptorquídicos ou 
ectópicos

Falha na migração testicular, 
mau desenvolvimento dos 
testículos

Câncer testicular Mau desenvolvimento tes-
ticular

Orquite Viral ou inespecífica
Anorquia adquirida Trauma, tumor, torção, infla-

mação, iatrogênica, remoção 
cirúrgica 

Disfunção testicular secun-
dária

Medicação, drogas, toxinas, 
doenças sistêmicas

Atrofia testicular (Idiopática) Infertilidade masculina 
(Idiopática ou causas espe-
cíficas)

Anorquia congênita (bilateral 
em 1 em 20.000 homens, 
unilateral 4 vezes mais fre-
qüente) 

Torções intrauterinas são a 
causa mais provável

Síndrome de Klinefelter 
47,XXY

Não disjunção do cromosso-
mo sexual em células germi-
nativas 

tabela 2: Formas mais comuns de hipogonadismo secundário

Doença Fisiologia patológica
Hiperprolactinemia Adenomas (prolactinomas) 

secretores de prolactina ou 
induzido por drogas
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Hipogonadismo 
Hipogonadotrófico Isolado 
(IHH) (anteriormente 
chamado de Hipogonadismo 
hipogonadotrófico idiopático)

Deficiência específica (ou 
desconhecida) de GnRH cau-
sando mutações que afetam 
a síntese de GnRH ou sua 
ação

Síndrome de Kallmann 
(hipogonadismo 
hipogonadotrófico com 
anosmia) (ocorrência em 1 
em cada 10.000)

Deficiência de GnRH e anos-
mia, determinada genetica-
mente

Deficiência de GnRH secun-
dária

Mediação, drogas, toxinas, 
doenças sistêmicas

Hipopituitarismo Radioterapia, trauma, infec-
ções, hemocromatose e 
insuficiência vascular ou 
congênita

Adenomas pituitários Adenomas secretores de hor-
mônios; adenomas hipofisá-
rios inativos hormonalmente; 
metástases na hipófise ou na 
haste hipofisária

recomendação ne gr
Diferenciar as duas formas de hipogonadismo 
(primário e secundário) (níveis de LH), pois tem 
implicações na avaliação e tratamento dos 
pacientes e torna possível identificar pacientes 
com problemas de saúde associados e inferti-
lidade. 

1b B

LH = hormônio luteinizante; GnRH = hormônio liberador de 
gonadotrofina.
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avaliação diagnóstica
tabela 3: sinais e sintomas sugestivos de hipogonadismo de 
início pré-puberal

Testículos pequenos
Criptorquidismo
Ginecomastia
Voz aguda
Epífises ósseas abertas
Crescimento linear na fase adulta
Hábitos eunucóides
Pelos faciais e corporais esparsos
Infertilidade
Baixa densidade mineral óssea
Sarcopenia
Baixa desejo e atividade sexual

tabela 4: sinais e sintomas associados ao hipogonadismo do 
adulto de início tardio

Perda de libido
Disfunção erétil
Ereções matinais menos frequentes e de menor qualidade
Sobrepeso ou obesidade
Sarcopenia
Baixa densidade mineral óssea
Pensamentos depressivos
Fadiga
Perda de pelos corporais
Calorões ou ondas de calor
Perda de vigor
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recomendações para avaliação diagnóstica ne gr
Restringir o diagnóstico de deficiência de tes-
tosterona para homens com sintomas persis-
tentes sugerindo hipogonadismo (Tabela 3).

3 C

Medir a testosterona pela manhã antes das 
11:00 horas em jejum.

2 A

Repetir dosagem de testosterona total em pelo 
menos duas ocasiões com um método confiá-
vel. Além disso, medir os níveis de testosterona 
livre em homens com:
- Níveis totais de testosterona próximos dos 
níveis normais (8-12nmol/L), para reforçar as 
dosagens laboratoriais.
- Níveis anormais, suspeitos ou confirmados, 
de globulina carreadora de hormônio sexual 
(SHBG).

1 A
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Dosar a testosterona em homens com alguma 
doença ou tratamento no qual deficiência de 
testosterona é comum e nos quais o tratamento 
pode ser indicado.
Isso inclui homens com:
-Diabetes tipo 2;
-Síndrome metabólica;
-Obesidade;
-Massa hipofisária, após radioterapia envolven-
do a região selar e outras doenças na região do 
hipotálamo e sela túrcica;
-Doença renal em estado terminal fazendo 
hemodiálise;
-Tratamento com medicações que causem a 
supressão dos níveis de testosterona, p. ex. cor-
ticosteroides e opiáceos;
-Doença pulmonar obstrutiva crônica moderada 
ou severa;
-Infertilidade;
-Osteoporose ou fraturas em pequenos trau-
mas;
-Infecção de HIV com sarcopenia.

2 B

Analisar os níveis séricos de LH para diferenciar 
entre tipos primário e secundário de hipogona-
dismo.

2 A

recomendações para a triagem de homens com 
hipogonadismo em idade adulta

ne gr

Rastrear a deficiência de testosterona apenas 
em homens adultos com consistentes ou múlti-
plos sinais e sintomas listados nas Tabelas 3 e 4.

3 C

Em homens adultos com hipogonadismo esta-
belecido, rastrear para osteoporose concomi-
tante.

2 B
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Manejo da Doença

tabela 5: indicações para tratamento com testosterona

Puberdade retardada (idiopática, Síndrome de Kallmann)
Síndrome de Klinefelter com hipogonadismo
Disfunção sexual e baixo nível de testosterona
Densidade mineral óssea diminuída no hipogonadismo
Homens adultos com baixo nível de testosterona e con-
sistente e preferivelmente múltiplos sinais e sintomas de 
hipogonadismo (listados nas Tabelas 3 e 4) seguidos de tra-
tamentos de obesidade e comorbidades malsucedidos
Hipopituitarismo
Disgenesia testicular e hipogonadismo
Diabetes mellitus tipo 2 e hipogonadismo

tabela 6: contraindicações ao tratamento com testosterona

Câncer de próstata
PSA > 4ng/mL
Câncer de mama masculino
Apnéia do sono severa
Infertilidade masculina – desejo ativo de prole
Hematócrito > 0,54%
Sintomas severos do trato urinário inferior devido à hiperpla-
sia benigna da próstata
Severa insuficiência cardíaca crônica / Associação 
Cardiológica de Nova Iorque Classe IV 
Doença cardiovascular não controlada
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tabela 7: apresentações de testosterona para reposição

Formulação administração Vantagens Desvantagens
Undecanoato 
de testoste-
rona

Oral; 2-6 comp. 
a cada 6h.

Absorvido 
através do sis-
tema linfático, 
com redução 
do envolvimen-
to hepático.

Variações 
supra e sub-
fisiológicas 
nos níveis de 
testosterona. 
Necessidade 
de várias doses 
diárias com 
consumo de 
comida gordu-
rosa.

Cipionato de 
testosterona

Intramuscular; 
1 injeção a cada 
2-3 semanas.

Preparação de 
curta ação que 
permite sua 
retirada em 
caso de efeitos 
adversos.

Possível flutua-
ção dos níveis 
de testoste-
rona.

Enantato de 
testosterona

Intramuscular; 
1 injeção a cada 
2-3 semanas.

Preparação de 
curta ação que 
permite sua 
retirada em 
caso de efeitos 
adversos.

Possível flutua-
ção dos níveis 
de testoste-
rona.

Undecilato de 
testosterona

Intramuscular; 
1 injeção a cada 
10-14 semanas.

Estabilização 
dos níveis de 
testosterona 
sem flutua-
ções.

Preparação 
de longa ação 
que não pode 
ser retirado em 
caso de efeitos 
adversos.
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Testosterona 
transdérmica

Gel ou adesivos 
de pele: aplica-
ção diária.

Estabilização 
dos níveis de 
testosterona 
sem flutua-
ções.

Irritação da 
pele no local 
de aplicação 
e risco de 
transferência 
interpessoal.

Testosterona 
sublingual

Sublingual; 
doses diárias.

Rápida absor-
ção e obten-
ção de níveis 
fisiológicos de 
testosterona 
sérica.

Irritação local.

Testosterona 
bucal

Tablete bucal; 2 
doses por dia.

Rápida absor-
ção e obten-
ção de níveis 
fisiológicos de 
testosterona 
sérica.

Irritação e dor 
no local da 
aplicação.

Depósitos 
subdérmicos

Implante sub-
dérmico a cada 
5-7 meses.

Longa duração 
e constantes 
níveis séricos 
de testoste-
rona.

Risco de infec-
ção e extrusão 
dos implantes.

recomendações para terapia de reposição de 
testosterona

ne gr

O paciente deve ser devidamente informado 
sobre os benefícios esperados e os efeitos 
adversos de cada opção terapêutica. A seleção 
da apresentação deve ser conjunta pelo médico 
e o paciente.

3 A
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Utilizar preparações de curta ação ao invés de 
longa ação quando se inicia o tratamento, pois 
a terapia pode ser ajustada ou interrompida em 
caso de efeitos colaterais adversos.

3 B

Não utilizar testosterona em pacientes com 
infertilidade e desejo de prole pois pode supri-
mir a espermatogênese.

1b A

Somente utilize gonadotrofina coriônica huma-
na (hCG) para hipogonadismo hipogonadotrófi-
co em pacientes com tratamento de infertilida-
de concomitante.

1b B

Em pacientes adultos com hipogonadismo de 
início tardio, somente inicie tratamento com 
testosterona em homens com sintomas se a 
perda de peso, mudança do estilo de vida e um 
bom tratamento das comorbidades não tiver 
sucesso.

2 A
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recomendações em relação aos fatores de 
risco no tratamento com testosterona (terapia 
de reposição de testosterona – trt)

ne gr

Avaliação hematológica, cardiovascular, mamá-
ria e prostática deve ser realizada antes do início 
do tratamento.

1a A

Monitorar hematócrito, hemoglobina e PSA 
durante a TRT.

3 A

Oferecer TRT com cuidado em homens hipo-
gonádicos que foram submetidos a tratamento 
para câncer de próstata localizado e que estão 
sem evidências de doença ativa (medidas de 
PSA, toque retal anormal, evidência de metás-
tases ósseas ou viscerais): o tratamento deve 
ser restrito àqueles pacientes com baixo risco 
de recidiva do câncer de próstata (escore de 
Gleason < 8, estagiamento patológico pT1-2, 
PSA pré-operatório < 10ng/mL) e deve ser inicia-
do após um ano de acompanhamento.

3 B

Avaliar os fatores de risco cardiovascular antes 
do início da TRT e otimizar a prevenção secun-
dária nos homens com doença cardiovascular 
pré-existente.

1a A

Tratar homens com hipogonadismo e doença 
cardiovascular pré-existente, tromboembolismo 
venoso ou insuficiência cardíaca crônica requer 
TRT com cuidado, por monitoramento cuidado-
so com avaliações clínicas, hematócrito (não 
exceder 0,54) e níveis de testosterona mantidos 
dentro dos limites da normalidade para a idade 
(valor médio).

1b A
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recomendações para monitoração ne gr
Avaliar a resposta ao tratamento em 3,6 e 12 
meses após o início do tratamento, e depois, 
anualmente.

4 C

Monitorar o hematócrito aos 3, 6 e 12 meses, e 
depois, anualmente. Diminuir a dose de testos-
terona ou trocara preparação de injetável para 
tópica se o hematócrito ultrapassar 0,54. Se o 
hematócrito continuar elevado, para a TRT e 
reintroduzi-la em baixas doses quando a hema-
tócrito normalizar.

4 C

Avaliar a saúde prostática com toque retal e 
PSA antes do início da TRT. Acompanhamento 
por PSA aos 3, 6 e 12 meses e após, anual.

4 C

Avaliar homens com doença cardiovascular 
para sintomas cardiovasculares antes de iniciar 
a TRT e continuar com avaliação clínica durante 
a TRT.

1b A
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Introdução
Este documento de 2016 consiste nas primeiras completas 
seções de uma nova diretriz em infecção urinária formulada de 
acordo com a nova metodologia de produção de textos da EAU.  
As seções subsequentes serão adicionadas nos próximos três 
anos para cobrir questões clínicas importantes. Neste interim, a 
diretriz antiga de 2015 estará disponível no site da EAU Uroweb 
para as seções ainda não contidas nesta nova diretriz, <http://
uroweb.org/guidelene/urological-infections/>.

Gestão de antimicrobianos
Programas de gestão de antimicrobianos têm como objetivo 
otimizar o resultado da prevenção e tratamento de infecções, 
enquanto tenta conter o uso abusivo e inadequado de agen-
tes antimicrobianos.
Os componentes mais importantes nos programas de  gestão 
de antimicrobianos são: 
•	 Treinamento regular da equipe, na melhor utilização de 

agentes antimicrobianos;
•	 Aderência às diretrizes locais, nacionais e internacionais;
•	 Visitas regulares à enfermarias e consultas com infectolo-

gistas, com supervisão;
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•	 Avaliação dos resultados dos tratamentos;
•	 Monitorar e dar retorno regularmente aos prescritores, 

sobre o desempenho de suas prescrições e sobre o perfil 
de resistência dos patógenos locais. 

Detecção de bacteriúria antes de procedimentos uroló-
gicos
A identificação de bacteriúria é recomendada antes de pro-
cedimentos diagnósticos e terapêuticos para reduzir o risco 
de complicações infecciosas, e para simplificar a cobertura 
antimicrobiana. 

Recomendação para detecção de bacteriúria antes de 
procedimentos  urológicos invasivos.

Recomendações NE GR
Cultura da urina é o método recomendado para 
determinar a presença ou ausência de bacteriú-
ria clinicamente significativa em pacientes que 
serão submetidos a intervenções urológicas. 

3 B

Epididimite Aguda Infecciosa
Epididimite aguda é caracterizada  por dor, edema e aumento 
da temperatura do epidídimo, que pode envolver o testículo e 
a pele escrotal. É, geralmente, causada pela migração de pató-
genos da uretra para bexiga. Os patógenos predominantemen-
te isolados são Chlamydia trachomatis, Enterobacteriaceae 
(tipicamente Escherichia coli) e Neisseria gonorrhoeae.

Recomendações para o tratamento da epididimite 
aguda infecciosa
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Recomendações NE GR
Obter amostra de urina do primeiro jato e do 
jato médio para identificação do patógeno.

3 A*

Prescrever inicialmente um único antibiótico ou 
a combinação de dois antibióticos ativos contra 
Chlamydia trachomatis e Enterobacteriaceae 
em homens jovens e sexualmente ativos. 
Em homens mais velhos, sem fator de risco 
sexual, considerar somente Enterobacteriaceae. 

3 A*

Se infecção gonocócica for provável, utilizar 
dose única de ceftriaxone 500mg intramuscular 
em associação com um ciclo de antibiótico 
ativo para Chlamydia trachomatis.

3 A*

Ajustar o antibiótico quando o patógeno tiver 
sido identificado e ajustar a duração de acordo 
com a resposta clínica.

3 A*

Seguir políticas nacionais na notificação e 
rastreamento/tratamento dos contatos para 
DST.

3 A*

* Atualizado com base no painel de consenso. 
* DST = doenças sexualmente transmissíveis.
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Figura 1: Algoritmo de diagnóstico e tratamento para homens 
adultos com epididimite aguda. 

IM = intramuscular 

Infecção após biópsia de próstata: prevenção não 
antibiótica
A avaliação histológica da próstata através de biópsias 
por agulha é o principal método de diagnóstico do câncer 
de próstata. Infecção é a complicação mais significativa 
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grafia escrotal 
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clínica

Urina do primeiro jato para teste
de amplificação do ácido
nucleico (NAAT)
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observada após biópsia de próstata e inclui infecção do trato 
urinário, prostatite e sepsis urinária.

Recomendações e  estratégias não antibióticas para 
reduzir o risco de complicações infecciosas  em pacien-
tes submetidos a biopsia de próstata. 

Recomendações NE GR
Utilizar limpeza retal com iodopovidona antes 
de biopsia prostática transretal em associação 
com profilaxia antibiótica se o risco local de 
complicações infecciosas for elevado. 

1a B*

* Grau de recomendação reduzido, pois o ensaio clínico com 
melhor qualidade incluído em metanálise não demonstrou 
diferença. 
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etiologia e classificação
Os cálculos urinários podem ser classificados de acordo com 
os seguintes aspectos: etiologia de sua formação, composição 
(mineralogia), tamanho, localização e características radiológicas. 
O risco de sua recorrência é determinado, basicamente, pela 
doença ou desordem causadora da formação dos cálculos.

Grupos de risco para formação de cálculos
Conhecer o estado de risco do indivíduo formador de cálculo 
é de particular interesse, porque ele define a probabilidade de 
recorrência ou de crescimento dos cálculos, sendo imperativo 
para o tratamento farmacológico (Tabela 1).

tabela 1: risco elevado para formação de cálculos

Fatores gerais
Início da urolitíase em idade precoce (especialmente em 
crianças e adolescentes)
História familiar de litíase urinária
Cálculos de brushita (hidrogenofosfato de cálcio; 
CaHPO4.2H2O)

Cálculos de ácido úrico e cálculos com urato
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Cálculos de infecção
Rim único (o rim único por si só não acarreta um risco 
aumentado de formação de cálculos, mas a prevenção da 
recorrência é mais importante)
Doenças associadas com a formação de cálculos
Hiperparatireoidismo
Síndrome metabólica
Nefrocalcinose
Doenças ou distúrbios gastrointestinais (como bypass jeju-
no-ileal, ressecção intestinal, doença de Crohn, condições 
associadas a má-absorção intestinal, hiperoxalúria entérica 
pós-derivação urinária)
Sarcoidose
Lesões de coluna, bexiga neurogênica
Formação de cálculos geneticamente determinada
Cistinúria (tipo A, B, AB)
Hiperoxalúria primária (HP)
Acidose tubular renal (ATR) tipo I
2,8-di-hidroxiadenina
Xantinúria
Síndrome de Lesh-Nyhan
Fibrose cística
Drogas associadas à formação de cálculos urinários
Anormalidades anatômicas associadas à formação de 
cálculos
Rim esponja medular (ectasia tubular)
Obstrução da JUP
Divertículo calicial, cisto calicial
Estenose ureteral
Refluxo vésico-uretero-renal
Rim em ferradura
Ureterocele
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DiAGNÓstiCO
Diagnóstico por imagem

A avaliação padrão inclui uma detalhada história médica e 
exame físico. 
A hipótese clínica será então amparada por métodos de ima-
gem apropriados.

recomendação Ne Gr
A realização imediata dos exames de imagem 
é mandatória nos pacientes com febre ou com 
rim único, bem como nos casos de dúvida diag-
nóstica. 

4 A*

*Atualizado conforme consenso do painel.

A ultrassonografia deverá ser o primeiro método diagnóstico 
de imagem, embora o alívio da dor ou qualquer outra medida 
de emergência não deva ser adiada em função da realização 
de exames de imagem. 
O Rx abdominal não deve ser realizado se a tomografia com-
putadorizada sem contraste for considerada; no entanto, 
esse método é útil ao diferenciar entre cálculos radiopacos e 
radiotransparentes, bem como para comparações durante o 
seguimento. 

Avaliação dos pacientes com dor aguda lombar

recomendação Ne Gr
Após a ultrassonografia inicial, use TCSC para 
confirmar o diagnóstico de litíase em um 
paciente com dor lombar aguda, pois esta é 
superior à urografia excretora.

1a A

TCSC = tomografia computadorizada sem contraste.
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recomendações para exame radiológico de 
pacientes com cálculos renais

Ne Gr

Realize um estudo contrastado se a remoção 
cirúrgica do cálculo está sendo planejada e 
a anatomia do sistema coletor necessita ser 
avaliada.

3 A*

Use TC com contraste em casos complexos, 
pois ela permite reconstruções tridimensionais 
do sistema coletor, além da medida da densida-
de do(s) cálculo(s) e a distância cálculo-pele. A 
urografia excretora também pode ser utilizada.

4 C

* Atualizado conforme consenso do painel.
TC = tomografia computadorizada.

Diagnóstico – Avaliação metabólica
Todo paciente em serviço de urgência com urolitíase 
necessita realizar uma sucinta avaliação bioquímica (urina e 
sangue) enquanto realiza os exames de imagem; nenhuma 
diferença deve ser feita entre pacientes de alto e baixo risco, 
neste aspecto.

recomendações: análises laboratoriais básicas dos 
pacientes com litíase no serviço de urgência

Gr

Urina
Sedimento urinário/fitas reagentes para: hemáceas / 
leucócitos / nitrito / pH.

A*

Microscopia urinária e/ou urocultura. A
sangue
Nível sérico de creatinina / ácido úrico / cálcio iônico / 
sódio / potássio / hemograma / PCR.

A*

Se intervenção cirúrgica provável: teste de coagulação 
(KTTP e RNI).

A*

*Atualizado conforme consenso do painel. 
PCR = proteína C reativa.
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Exames de sódio, potássio, PCR e de coagulação podem ser omiti-
dos nos pacientes que se encontram fora de situação de urgência.
Pacientes em alto risco de recorrência devem realizar uma 
análise mais específica (ver seção TEM, abaixo).

recomendações para análise dos cálculos Ne Gr
Realize uma análise da composição do cálculo 
em todos os primeiros episódios de litíase, utili-
zando um procedimento validado (EIV, DRX).

2 A

Repita a análise da composição dos cálculos em 
pacientes com:

•	 recorrentes episódios de cálculo a despei-
to do tratamento farmacológico;

•	 recorrência precoce após completa remo-
ção dos cálculos;

•	 recorrência tardia após um longo período 
sem cálculos, pois a composição pode 
mudar.

2 B

EIV = espectroscopia infravermelha; DRX = difração de Rx.

Diagnóstico em grupos especiais/condições 
Gravidez

recomendações para grupos/condições espe-
ciais – GrAViDez

Ne Gr

Utilize ultrassonografia como método de prefe-
rência para imagem em gestantes.

1a A*

Use MRI como método de imagem de segunda 
linha em gestantes.

3 C

Use tomografia computadorizada de baixa dose 
como método de imagem de última-linha em 
gestantes.

3 C

*Atualizado conforme consenso do painel. 
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Crianças

recomendações para grupos/condições especiais – 
CriANÇAs

Gr

Use ultrassonografia como método de primeira-linha 
na suspeita de litíase em crianças; deve-se avaliar os 
rins, a bexiga cheia e os ureteres próximos dos rins e 
da bexiga.

B

Se a ultrasonografia não proporcionar a informação 
requerida, realize um Rx de abdômen (ou uma TCSC 
de baixa dose).

B

Colete parte do cálculo para análise a fim de classifi-
car o seu tipo (composição).

A*

Realize em todos os pacientes pediátricos uma 
avaliação metabólica completa, baseada na análise do 
cálculo.

A

*Atualizado conforme consenso do painel.
TCSC = tomografia computadorizada sem contraste.

Manejo da doença
tratamento agudo de um paciente com cólica renal

O alívio da dor é o primeiro passo no tratamento da crise aguda.

recomendações para o alívio da dor e preven-
ção da recorrência da cólica renal

Ne Gr

Primeira escolha: iniciar com AINE como primei-
ra droga de escolha, em geral dipirona; alterna-
tivamente, dependendo do risco cardiovascular, 
diclofenaco*, indometacina ou ibuprofeno.**

1b A

Segunda escolha: morfina, pentazocina e tra-
madol.

4 C



279Urolitíase

Use α-bloqueadores para reduzir a cólica renal 
recorrente em pacientes informados a este 
respeito.

1a A

AINE = anti-inflamatório não esteroidal.
*Cautela: diclofenaco de sódio afeta a taxa de filtração glo-
merular em pacientes com função renal reduzida, mas não em 
pacientes com função renal normal (NE: 2a). 
** Recomendado para combater a dor recorrente após a cóli-
ca renal (veja a versão completa destas guidelines).

Mediante a manutenção da dor lombar, apesar do tratamento 
medicamentoso, deve-se proceder à drenagem da unidade 
renal obstruída (duplo J ou nefrostomia) ou a remoção do 
cálculo.

Manejo da sepse no rim obstruído
O rim obstruído e infectado é uma emergência urológica.

recomendação Ne Gr
Descomprima urgentemente o sistema coletor 
em casos de sepse com cálculos obstrutivos, 
usando drenagens percutâneas ou cateteres 
ureterais.

1b A

O tratamento definitivo do cálculo deve 
aguardar a resolução do quadro séptico.

1b A

Em casos excepcionais, com quadro séptico severo e/ou com 
a formação de abscessos, uma nefrectomia de emergência 
pode ser necessária.

Outras medidas – recomendação Gr
Coletar (novamente) urocultura com antibiograma 
após a drenagem do trato urinário.

A*

Iniciar antibióticos imediatamente 
(+ tratamento intensivo, se necessário).
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Revise o tratamento antibiótico após o resultado dos 
exames culturais.

* Atualizado conforme consenso do painel.

tratamento do cálculo
Observação de cálculos ureterais
Um período de observação dos cálculos ureterais é factível 
em pacientes que são devidamente informados e que não 
desenvolveram complicações da litíase tais como infecção, 
dor refratária e perda de função renal.

recomendações Ne Gr
Observe os pacientes que se apresentarem com 
cálculos ureterais pequenos* e recém-diagnos-
ticados, sempre que a remoção ativa não for 
indicada, com reavaliações periódicas.

1a A

Ofereça a esses pacientes medicações que 
facilitem a passagem dos cálculos durante o 
período de observação.

*Veja os dados de estratificação dos cálculos (J Urol, 2007. 
178: 2418).

Observação dos cálculos renais
É discutível se os cálculos calicinais assintomáticos, que 
permaneçam estáveis por um período de observação de seis 
meses, devem ser tratados ou se o acompanhamento anual é 
suficiente. 

recomendações Gr
É necessário considerar a presença de comorbidades, 
a composição dos cálculos (se possível) e a preferên-
cia do paciente ao tomar a decisão de tratamento.

C
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terapia Médica expulsiva (tMe)
A terapia médica expulsiva (TME) deve ser usada apenas em 
pacientes devidamente informados. Este tratamento deverá 
ser descontinuado se ocorrerem complicações da litíase 
(infecção, dor refrataria ou perda de função renal). Os pacien-
tes que optarem pela observação simples ou pela TME devem 
ter um bom controle da dor, estar sem evidências clínicas de 
sepse e uma reserva adequada da função renal.

recomendações para tMe Ne Gr
Ofereça medicação α-bloqueadora como uma 
opção de TME.

1a C

Explique aos pacientes sobre a ausência de 
eficácia em um estudo multicêntrico recente, 
aborde também os efeitos colaterais associados 
à medicação e explique que seu uso nessas 
condições é off-label. † **

A*

Siga os pacientes em curtos intervalos de 
tempo para monitorar a posição do cálculo e 
avaliar a presença de dilatação pielocalicinal.

4 A*

* Atualizado conforme consenso do painel.
** Não se recomenda o uso de medicações alfa-bloqueadores 
com TME em crianças e gestantes devido aos dados limitados 
acerca do seu uso nessas populações específicas.
†  Desconhece-se se tansulosina possui efeitos deletérios ao 
feto humano ou se é encontrada no leite materno.

Quemólise (dissolução) de cálculos urinários
A quemólise oral pode ser útil no tratamento dos cálculos de 
ácido úrico ou de seus fragmentos. Ela se baseia na alcaliniza-
ção da urina pelo uso de citrato ou bicarbonato de sódio. O pH 
deve ser ajustado para 7.0-7.2.
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recomendações Gr
Informe ao paciente como monitorar e modificar a 
dosagem da medicação alcalinizante de acordo com 
o pH urinário, o qual é uma consequência direta da 
medicação.

A

Monitore cuidadosamente os cálculos radiotranspa-
rentes durante e após a terapia.

A*

Informe ao paciente da importância da aderência a 
este tratamento.

A

* Atualizado conforme consenso do painel.

A quemólise por irrigação percutanea é raramente utilizada.

Litotripsia extracorporeal (LeCO)
A taxa de sucesso da LECO depende da eficácia do litotritor 
e do:
•		 Tamanho, localização (ureteral, piélico ou calicinal) e com-

posição (densidade) do cálculo;
•		 Biotipo do paciente;
•		 Performance da LECO.

Contraindicações da LeCO
As contraindicações para emprego da LECO são poucas:

•		 Gravidez;
•		 Alterações da coagulação, as quais devem ser compensa-

das por pelo menos 24h antes e 48h após o tratamento;
•		 Infecções urinárias não tratadas;
•		 Malformações esqueléticas acentuadas e obesidade severas, 

as quais limitam posicionar o cálculo no alvo do litotritor;
•		 Aneurisma arterial na proximidade do cálculo;
•		 Obstrução anatômica distal ao cálculo.
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recomendações para melhor prática clínica (melhor perfor-
mance) na LeCO
Colocação de duplo J antes da LECO
Um duplo J reduz o risco de cólica renal e de obstrução, mas 
não reduz a formação de steinstrasse ou de complicações 
infecciosas.

recomendação – duplo J e LeCO Ne Gr
Não use um duplo J como rotina no tratamento 
por LECO* dos cálculos ureterais.

1b A

LECO = litotripsia extracorpórea.

Marca-passo
Os pacientes com marca-passo podem ser tratados com 
LECO. Pacientes com desfibriladores e cardioversores implan-
tados devem ser manejados com cuidados específicos (o 
modo disparo deverá ser temporariamente reprogramado 
durante a LECO). Entretanto, com os litotritores de última 
geração isto poderá ser desnecessário.

Número de choques, energia e retratamento
•		 O número de choques que podem ser aplicados em cada 

sessão depende do tipo de litotritor e do poder da onda de 
choque;

•		 Iniciar a LECO com uma baixa energia e aumentar passo-a
-passo, para previnir a lesão renal;

•		 A experiência clínica tem mostrado que sessões repetidas 
são factíveis (dentro de 1 dia para cálculos ureterais).

recomendação – Frequência de ondas de cho-
que

Ne Gr

Use uma frequência de ondas de choque de 1.0 
a 1.5 Hz.

1a A
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Protocolo de procedimento

recomendação – Controle do procedimento Ne Gr
Mantenha cuidadoso monitoramento fluoroscó-
pico ou ecográfico durante o procedimento.

A*

Assegure-se do correto uso do agente de 
acoplamento, que é crucial para a passagem 
eficaz da onda de choque.

2a B

Use analgesia apropriada, pois isto propor-
ciona melhores resultados ao limitar os movi-
mentos corporais e as incursões respiratórias 
excessivas.

4 C

*Atualizado conforme consenso do painel.

Profilaxia antibiótica
Nenhuma profilaxia padrão é recomendada para a LECO.

recomendação Ne Gr
Em casos de cálculos infectados ou com bacte-
riúria, antibióticos deverão ser dados antes da 
LECO.

4 C

LECO = litotripsia extracorpórea.

Nefrolitotripsia percutânea (NPC)
Contraindicações:
•		 Infecção urinaria não tratada;
•		 Interposição intestinal atípica;
•		 Tumor na presumida área de acesso;
•		 Tumor renal potencialmente maligno;
•		 Gravidez.
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Melhor prática clínica

recomendação – imagem pré-operatória GR
Realize um exame contrastado prévio ao procedi-
mento sempre que possível ou um estudo retrógrado 
quando iniciar o procedimento para adequada avalia-
ção do cálculo e da anatomia do sistema coletor, pro-
porcionando segurança para o acesso ao cálculo.

A*

*Atualizado conforme consenso do painel.

A interposição do cólon no trato de acesso à NPC pode levar 
a lesões intestinais. Uma tomografia computadorizada pré-
operatória ou uma ultrassonografia transoperatória permite 
a identificação dos tecidos entre a pele e o rim, diminuindo a 
incidência de lesões intestinais.

recomendação – litotripsia intracorpórea GR
Use litotritores ultrassônicos, balísticos e Ho:YAG 
laser para a litotripsia intracorpórea durante NPC.

A*

Quando usar instrumental flexível, use o Ho:YAG 
laser pois este é correntemente a fonte de energia 
mais efetiva disponível.

* Atualizado conforme consenso do painel.
Ho: YAG = holmium:yttrium-aluminium-garnet (laser);
NPC = nefrolitotripsia percutânea.
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Nefrostomia e duplo J após NPC
recomendação – Nefrostomia e duplo J após 
NPC

Ne Gr

Em casos não complicados, realize um procedi-
mento tubeless (sem nefrostomia) ou totalmen-
te tubeless (sem nefrostomia ou duplo J), como 
opção segura.

1b A

NPC = nefrolitotripsia percutânea.

Ureterorrenoscopia (Urs)
(incluindo o acesso retrógrado ao sistema coletor renal)
Além dos empecilhos gerais, tais como os relativos à aneste-
sia geral ou à presença de infecção urinaria, a URS pode ser 
realizada em todos os pacientes sem qualquer contraindica-
ção específica. 

recomendações Ne Gr
Use um fio guia de segurança. C
Não realize extrações de cálculos usando bas-
ket sem a visualização endoscópica do cálculo 
(não faça a retirada do cálculo às cegas).

4 A*

Use o Ho:YAG laser para litotripsia em URS 
flexível.

3 B

Em casos não complicados não há necessidade 
de usar um duplo J .

1a B

* Atualizado conforme consenso do painel.
Ho: YAG = holmium:yttrium-aluminium-garnet (laser);
URS = ureteroscopia.

O uso de medicações α-bloqueadoras pode reduzir os sinto-
mas relacionados ao uso do duplo J.
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Cirurgia aberta e laparoscópica

recomendações Ne Gr
Ofereça a remoção aberta ou laparoscópica nos 
casos raros onde a LECO, a URS flexível e a NPC 
falharam ou têm muito pouca probabilidade de 
sucesso.

3 C

Quando a expertise está disponível, realize a 
cirurgia laparoscópica antes de proceder a 
cirurgia aberta, especialmente quando a massa 
de cálculos está centralmente localizada.

3 C

Para ureterolitotomia, realize a abordagem 
laparoscópica para cálculos grandes 
impactados, quando a litotripsia endoscópica 
ou LECO falharam.

2 B

NPC = nefrolitotripsia percutânea; LECO = litotripsia extracor-
pórea; URS = ureteroscopia.

indicações para remoção ativa dos cálculos e seleção do 
procedimento 

Ureter:
•		 Cálculos com uma baixa probabilidade de passagem 

espontânea;
•		 Dor persistente a despeito da adequada medicação anal-

gésica;
•		 Obstrução persistente;
•		 Insuficiência renal.

rim:
•		 Cálculos que crescem;
•		 Cálculos em paciente com alto risco para formação de cál-

culos; 
•		 Obstrução por cálculos;
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•		 Infecção;
•		 Cálculos sintomáticos (em geral, dor, hematúria);
•		 Cálculos com > 15 mm;
•		 Cálculos com < 15 mm, se a observação não for a opção de 

escolha;
•		 Preferência do paciente;
•		 Comorbidades associadas;
•		 Situação social do paciente (em geral, profissão ou via-

gem);
•		 Escolha de tratamento.

A composição suspeita do cálculo pode influenciar a escolha 
da modalidade de tratamento.

reMOÇÃO DOs CÁLCULOs

recommendations Gr
Obtenha uma urocultura antes de qualquer tratamen-
to ser planejado. Exclua ou trate uma infecção urinária 
anterior à remoção endourológica dos cálculos.

A*

Ofereça antibioticoprofilaxia perioperatória a todos os 
pacientes realizando tratamento endourológico.

A*

Ofereça vigilância ativa aos pacientes de alto risco 
para complicações trombóticas na presença de um 
cálculo calicinal assintomático.

C

Decida sobre a interrupção temporária da terapia 
antitrombótica em consulta com um médico 
internista.

B

Realize uma USR flexível se a remoção do cálculo é 
essencial e a terapia antitrombótica não puder ser 
descontinuada, visto que essa abordagem é associada 
com menor morbidade.

A*

* Atualizado conforme consenso do painel.
USR = ureterorenoscopia flexível.
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Figura 1: Algoritmo terapêutico para os cálculos renais.

* O termo “endourologia" engloba as modalidades NPC e URS.
 NPC = nefrolitotripsia percutânea; URS = ureteroscopia; LECO 
= litotripsia extracorpórea.

Cálculos renais
(todos exceto cálculos de 10-20 mm

em cálice inferior)

> 20 mm 1.  NPC
2.  URS ou LECO

10-20 mm LECO ou endourologia*

10-20 mm

LECO ou endourologia *

1.  Endourologia*
2.    LECO

< 10 mm 1.    LECO ou URS
2.  NPC

Cálculos ureterais distais
>20 mm e <10 mm: como acima

Fatores
desfavoráveis

à LECOL

NÃO

SIM

Cálculos radiotransparentes de ácido úrico (não os de urato 
de sódio ou cálculos de urato-amônio) podem ser dissolvidos 
por quemólise oral.
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recomendação para o tratamento do cálculo renal Gr
Use URS flexível em casos onde a NPC e a LECO não 
são uma opção (mesmo para cálculos com > 2 cm). 
Entretanto, nestes casos haverá um maior risco de 
novos procedimentos no follow-up, sendo que a colo-
cação de um duplo J poderá ser necessária. Em casos 
de litíase complexa, use a abordagem aberta ou lapa-
roscópica como possíveis alternativas.

B

NPC = nefrolitotripsia percutânea; URS = ureteroscopia; LECO 
= litotripsia extracorpórea.

Figura 2: Opções de tratamento recomendadas (se indicada a 
remoção ativa dos cálculos) (Gr: A*).

LECO = litotripsia extracorpórea; URS = ureterorrenoscopia.

Cálculos ureterais proximais

> 10 mm 1. URS (anterógrada ou retrógrada)
2. LECO

< 10 mm LECO ou URS

Cálculos ureterais distais

> 10 mm 1.  URS
2.    LECO

< 10 mm LECO ou URS
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recomendação Gr
Use a litotripsia percutânea anterógrada como alter-
nativa à LECO para tratamento dos cálculos ureterais, 
quando esta última modalidade não for indicada ou 
falhar e quando o trato urinário superior não for favo-
rável à URS retrógrada.

A

LECO = litotripsia extracorpórea; URS = ureterorrenoscopia.

rua de cálculos (steinstrasse)
Ocorre rua de cálculos em 4% a 7% dos casos pós-LECO. O 
fator mais importante para a sua ocorrência é o tamanho do 
cálculo.

recomendações Ne Gr
A terapia médica expulsiva aumenta a elimina-
ção da rua de cálculos.

1b A

Trate o steinstrasse associado a infecção uri-
nária/febre preferentemente com nefrostomia 
percutânea. 

4 C

Trate steinstrasse com grandes fragmentos de 
cálculo com litotripsia extracorpórea ou com 
ureteroscopia.

4 C

Manejo de pacientes com cálculos residuais
As indicações para remoção ativa dos cálculos residuais e 
a seleção do procedimento para tal é baseada nos mesmos 
critérios usados para o tratamento primário dos cálculos 
urinários. Para calculos bem-fragmentados em cálice inferior, 
a terapia de inversão com percussão mecânica simultânea 
sob diurese forçada pode facilitar a eliminação.
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recomendações em casos de fragmentos resi-
duais

Ne Gr

A identificação dos fatores de risco bioquími-
cos e a apropriada prevenção dos cálculos é 
indicada de um modo particular nos casos de 
fragmentos residuais.

1b A

Os pacientes com fragmentos residuais de cál-
culos devem ser seguidos regularmente.

4 C

Após a LECO e a URS, ante a presença de frag-
mentos residuais, ofereça a TME com o uso de 
medicações α-bloqueadoras para incrementar o 
clearance dos fragmentos.

1a A

TME = terapia médica expulsiva; LECO = litotripsia 
extracorpórea; URS = ureterorrenoscopia.

Manejo de grupos de pacientes específicos
Manejo dos cálculos urinários e problemas correlatos duran-
te a gravidez

recomendações Gr
Trate todos os casos não complicados de urolitíase 
em grávidas conservadoramente (exceto aqueles que 
tem indicação clínica de intervenção).

A

Se a intervenção for necessária, coloque um cateter 
duplo J ou uma nefrostomia percutânea como opções 
de tratamento primário.

A*

Use ureterorrenoscopia como razoável alternativa 
como forma de evitar longo tempo de uso de drenos.

A

Faz-se necessário o acompanhamento regular até a 
remoção final dos stents, devido à elevada taxa de 
incrustação que eles apresentam durante a gestação.

B

* Atualizado conforme consenso do painel.



293Urolitíase

Manejo de cálculos em pacientes com derivação urinária
PPacientes com derivação urinária estão sob alto risco de 
formação de cálculos no sistema coletor renal, ureter ou no 
conduto/reservatório continente.

recomendação Gr
Realize NPC para remover cálculos grandes em 
pacientes com derivação urinária, assim como para 
tratamento de cálculos ureterais que não podem ser 
acessados retrogradamente ou que não são amenos 
a LECO.

A*

NPC = nefrolitotripsia percutânea; LECO = litotripsia 
extracorpórea.

Manejo de cálculos em pacientes com bexiga neurogênica
Pacientes com bexiga neurogênica são mais propícios ao 
desenvolvimento de cálculos urinários.
Em pacientes com meningomielocele, a alergia ao látex é 
comum, de forma que as medidas apropriadas necessitam ser 
tomadas, independentemente do tratamento escolhido.

Manejo de cálculos em pacientes com rins transplantados
Pacientes transplantados têm um risco adicional devido a sua 
dependência de um rim solitário, terapia imunossupressora e 
possíveis danos metabólicos associados.
Cálculos causando estase urinária/obstrução requerem inter-
venção imediata ou drenagem do rim transplantado.
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recomendações Ne Gr
Faça uma ecografia ou uma tomografia 
computadorizada sem contraste para excluir 
cálculos em pacientes com rins transplantados 
que apresentam febre inexplicada ou falha no 
desenvolvimento corporal (particularmente em 
crianças).

4 B

Aos pacientes transplantados renais, 
ofereça qualquer modalidade de tratamento 
contemporâneo dos cálculos, inclusive 
litotripsia extracorpórea, ureteroscópica flexível 
e nefrolitotripsia percutânea.

B

A avaliação metabólica completa deve ser reali-
zada após a remoção dos cálculos.

A*

* Atualizado conforme consenso do painel.

Problemas especiais na remoção dos cálculos

Cálculos em 
divertículos 
calicinais

LECO, NPC (se possível) ou  RIRS
Pode também ser removido através de 
cirurgia retroperitoneal laparoscópica.
Os pacientes podem se tornar assintomáti-
cos devido à desintegração (LECO), mas o 
material bem-desintegrado poderá perma-
necer na posição original devido a um colo 
estreito do divertículo.

Rins em 
ferradura

Poderão ser tratados com as opções de 
tratamento descritas acima.
A passagem de fragmentos após a LECO 
pode ser menos efetiva.
Aceitável taxa livre de cálculos pode ser 
obtida com URS flexível.
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Cálculos em 
rins pélvicos

LECO, URS, NPC ou cirurgia laparoscópica.
Para pacientes obesos, a opção é URS, 
NPC ou cirurgia aberta.

Pacientes com 
obstrução 
da junção 
ureteropélvica 
(JUP)

Quando a anormalidade de fluxo deve ser 
corrigida, os cálculos poderão ser remo-
vidos tanto durante endopielotomia per-
cutânea quanto durante cirurgia aberta/
laparoscópica.
A URS poderá ser realizada junto com a 
endopielotomia com Ho:YAG laser.
Uma incisão com Acucise pode ser consi-
derada, desde que haja condições de que 
os cálculos não entrem na incisão.

NPC = nefrolitotripsia percutânea; LECO = litotripsia extra-
corpórea; RIRS = cirurgia intrarenal retrograda; Ho:YAG = 
holmium:yttrium-aluminium-garnet (laser); URS = ureterorre-
noscopia.

Manejo dos cálculos urinários nas crianças
Para os pacientes pediátricos, as indicações de LECO e de 
NPC são similares às dos adultos, apenas com a eliminação 
mais provável dos fragmentos pós-LECO, quando compara-
do com os adultos. Para procedimentos endourológicos, os 
pequenos órgãos das crianças devem ser considerados quan-
do forem selecionados instrumentos para NPC e URS.

recomendação Gr
Em crianças, faça NPC para o tratamento de cálculos 
piélicos ou calicinais com diâmetro > 20 mm (~300 
mm2).

C
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Para litotripsia intracorpórea, use os mesmos mate-
riais que nos adultos (Ho:YAG laser e litotritores pneu-
máticos e/ou ultrassônicos).

C

NPC = nefrolitotripsia percutânea; Ho:YAG = holmium:yttrium
-aluminium-garnet (laser).

seGUiMeNtO
Avaliação metabólica e prevenção da recorrência.
Após a eliminação de um cálculo, cada paciente deve ser 
classificado em alto ou baixo risco para a formação de 
cálculos. Para esta correta classificação, duas análises são 
mandatórias:
•		 Análise confiável dos cálculos por espectroscopia infraver-

melha ou difração de Raio-X;
•		 Análise básica.

Apenas nos casos de alto risco para formação de cálculos é 
que se requer a avaliação metabólica específica. O tipo de 
cálculo é de decisivo valor para os testes diagnósticos pos-
teriores. Para ambos os grupos de risco, as medidas gerais 
preventivas se aplicam:

Medidas preventivas gerais

Ingesta hídrica (acon-
selhamento)

Volume a ingerir: 2,5 a 3,0 litros/dia
Observar o ritmo circadiano da inges-
ta hídrica
Bebidas com pH neutro
Induzir diurese ≥ 2,5 litros/dia
Densidade urinária <1010
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Aconselhamento 
nutricional para uma 
dieta equilibrada

Dieta balanceada *
Rica em fibras e em vegetais
Cálcio normal na dieta: 1 a 1.2 g/dia
Limitar a ingesta de NaCl a 4-5 g/dia
Limitar a ingesta de conteúdo protéi-
co a 0,8 a 1,0 g/kg/dia

Aconselhamento do 
estilo de vida para 
normalizar fatores de 
risco gerais

BMI: mantenha-se em um BMI ade-
quado
Atividade física adequada
Reponha a perda hídrica excessiva.

Cuidado: a necessidade de consumo proteico é idade-depen-
dente, assim sendo, a restrição proteica na infância deve ser 
manejada com cuidado.
*Evite consumo excessivo de suplementos vitamínicos.

Cálculos de oxalato de cálcio
(Hiperparatireoidismo excluído por exame sanguíneo)

recomendações para tratamento farmacológico de pacien-
tes com anormalidades específicas

recomendações tratamento sugerido Ne Gr
Hipercalciúria Tiazídicos + citrato 1a A
Hiperolaxúria Restrição de oxalato 2b A
Hyperoxalúria 
entérica 

Citrato de potássio 3-4 C
Cálcio suplementar 2 B
Dieta pobre em 
gorduras oxalato

3 B

Hipocitratúria Citrato de potássio 1b A
Hypocitratúria Bicarbonato de sódio, 

se intolerante ao 
citrato de potássio

1b A
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Hiperuricosúria Alopurinol 1a A
Febuxostat 1b A

Elevado sódio 
urinário

Restrição de sódio 
alimentar

1b A

Baixo volume 
urinário

Elevada ingesta 
hídrica

1b A

Níveis de ureia 
indicando 
elevada ingesta 
de proteína 
animal

Evite a ingesta 
excessiva de proteína 
animal

1b A

Nenhuma 
anormalidade 
identificada

Elevada ingesta 
hídrica oral

2b B
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Figura 3: Algoritmo diagnóstico e terapêutico dos cálculos de 
oxalato de cálcio.
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1 Esteja seguro da excreção excessiva de cálcio;  2 TID: três 
vezes ao dia; 3 Não administre magnesioterapia para pacien-
tes com insuficiência renal; 4 Não há evidências de que tera-
pia combinada (citrato + tiazídicos ou tiazídicos + alopurinol) 
seja superior a tiazídicos isoladamente; 5 Febuxostat 80 mg/d.
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Figura 4: Algorítmo diagnóstico e terapêutico dos cálculos de 
fosfato de cálcio. 

HPT = hiperparatireoidismo; ITU = infecção do trato urinário; 
ATR = acidose tubular renal; HCTZ = hidroclorotiazida.

Hiperparatireoidismo
Na presença de níveis séricos elevados de cálcio iônico (ou 
cálcio total e albumina) necessita-se a dosagem da forma 
intacta do hormônio paratireoideo, com vistas a excluir a pos-
sibilidade de hiperparatireoidismo (HPT). O HPT primário só 
pode ser curado por cirurgia.

Cálculos de ácido úrico e de urato de amônio

Cálculos de fosfato
de cálcio

 Cálculos
de

apatita

Hipercalciúria

Cálculos
de

bruxita

Cálcio alto:
exclua HPT Exclua HPT Exclua ATR

HCTZ 25 a
50 mg/dia Exclude RTA Exclua ITU Hipercalciúria

> 8 mmol/d

HCTZ 25 a 50 mg/dia;
clortalidona 25 mg/dia;
indapamida 2,5 mg/dia

Avaliação
básica

Avaliação
básica

Ajuste pH urinário
entre 5,8 e 6.2 com
L-metionina 200-

500 mg 3x/dia

pH urinário >
6.5-6.8
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Figura 5: Algoritmo diagnóstico e terapêutico dos cálculos de 
ácido úrico e de uratos.

ITU: infecção do trato urinário.
1 d: dia.
2 TID: três vezes ao dia.
3 Um elevado pH urinário pode levar a formação de cálculos 
de fosfato de cálcio.
4 Em pacientes com eleva excreção urinária de ácido úrico, 
alopurinol pode ser útil.

Cálculos de ácido
úrico e de uratos

Cálculos de
urato de amônia

Cálculos de
ácido úrico

Avaliação básica Avaliação básica

pH urinário < 6,0

Citrato alcalino
9-12g1 ou

bicarbonato
de sódio 1,5g

TID2

pH urinário > 6,5Hyperuricosúria

Alopurinol 
100 mg/d Antibióticos

Corrĳa fatores
predisponentes 4

Alopurinol 100-
300 mg/diaA dose depende

do pH urinário
objetivado

Quemólise com
pH 6,5-7,2 3

Prevenção com
pH 6,2-6.8

> 4.0 mmol/d > 4,0 mmol/d
e

Hiperuricemia >
380 mcmol

ITU L-metionina
200-500 mg TID.

Objetive pH
urinário 5,8 a 6,2
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Figura 6: Manejo metabólico dos cálculos de cistina.

Cálculos de cistina

Avaliação Básica

Hidratação apropriada
com > 3,5 litros/dia
ou 1,5 litros/metro

quadrado de super�cie
corporal em crianças

E
ajuste do pH urinário

entre 7,5 e 8,5 com
citrato alcalino 

Exceção de
cistina < 3 mmol/d

Exceção de
cistina > 3 mmol/d

Considere tratamento com
tiopronina (Thiola)

[dependendo da recorrência]

Tratamento com tiopronina
(Thiola) 250 mg/d

até 2.000 mg/d
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Cálculos de infecção/estruvita

recomendações terapêuticas Ne Gr
Remova cirurgicamente os cálculos tão 
completamente quanto possível.

3-4 A*

Prescreva um curso breve de antibioticoterapia. 3 B
Prescreva um curso longo de antibioticoterapia 
em casos de infecções recorrentes.

3 B

Prescreva cloreto de amônio 1 g, 2 - 3 x por dia, 
para assegurar a acidificação urinária.

3 B

Prescreva methionina, 200-500 mg, 1-3 vezes 
por dia, como alternativa, para assegurar 
acidificação da urina.

3 B

Considere prescrever inibidores da urease em 
casos de infecção severa (se licenciado para 
uso).

1b A

*Atualizado conforme consenso do painel.

tratamento dos cálculos de 2,8-di-hidroxiadenina e de xantina
Ambos os tipos de cálculos são raros. Em princípio, o diagnós-
tico e a prevenção específica são similares aos cálculos de 
ácido úrico.

Cálculos medicamentosos
Os cálculos medicamentosos são aqueles induzidos por um 
tratamento farmacológico. Dois tipos existem:
•		 Cálculos formados por cristalização de compostos medica-

mentosos;
•		 Cálculos formados devido a modificações desfavoráveis na 

composição da urina sob terapia medicamentosa.

O tratamento inclui as medidas preventivas gerais e evitar a 
droga específica.
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investigação de pacientes com cálculos de composição 
desconhecida

investigação racional para investigação
História clínica •		História de cálculos (eventos de forma-

ção de cálculos, história familiar)
•	Hábitos dietéticos
•	Uso de medicações

Diagnóstico por 
imagem

•	Ultrassonografia na suspeita de litíase
•	TCNC (com determinação da densidade 
dos cálculos em unidades Houndsfield, 
o que proporciona informações sobre a 
composição dos cálculos)

Análise sanguí-
nea

•		Creatinina
•	Cálcio (iônico ou total + albumina)
•	Ácido úrico

Análise urinária •		Medida do pH urinário (após cada mic-
ção, mínimo 4x/dia)

•	Testes por fitas reagentes: leucócitos, 
eritrócitos, proteínas, pH urinário
•	Cultura de urina
•	Microscopia do sedimento urinário (urina 
matinal)
•	Teste do nitroprussiato de cianeto (exclu-
são de cisteína)

Exames complementares dependem dos resultados das inves-
tigações listadas acima.
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DIRETRIZES DA EAU PARA
UROLOGIA PEDIÁTRICA 

(Texto atualizado em Março de 2016)

S. Tekgül (Coordenador), H.S. Dogan, P. Hoebeke, R. Kočvara, 
J.M. Nijman (Vice-coordenador), C. Radmayr, R. Stein 
Colaboradores associados:  E. Erdem, A.K. Nambiar, M.S. Silay, 
S. Undre

Introdução
Devido à abrangência do escopo dos Guidelines de Urologia 
Pediátrica, não foi feita nenhuma tentativa para incluir todos 
os tópicos, mas sim foi realizada uma seleção baseada em 
considerações práticas.

FIMOSE 

Histórico
 No final do primeiro ano de vida, a retração do prepúcio para 
trás do sulco da glande é possível em apenas cerca de 50% 
dos meninos. A fimose pode ser primária (fisiológica), sem 
sinais de fibrose, ou pode ser secundária (patológica), resul-
tante da fibrose devido à condições como a balanite xerótica 
obliterante. 
A fimose deve ser distinguida das aderências do prepúcio na 
glande, que é um fenômeno fisiológico. Se a ponta permane-
ce estreita e as aderências da glande são desfeitas, então o 
espaço se enche com urina durante a micção, causando um 
aspecto abalonado no prepúcio.
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Tratamento
Tratamento Conservador

Administração de cremes ou pomadas de corticoide é uma 
opção para a fimose primária, com uma taxa de sucesso > 
90%, mas com uma taxa de recorrência de 17%. As aderências 
do prepúcio na glande não respondem ao tratamento com 
esteroides. 

Circuncisão: Indicações e Contraindicações
A circuncisão na infância não deve ser recomendada sem 
uma razão médica. Uma indicação absoluta da circuncisão é 
a fimose secundária. Contraindicações para circuncisão são a 
infecção local aguda e anomalias congênitas do pênis, parti-
cularmente a hipospádia e o pênis embutido, pois o prepúcio 
pode ser requerido para um procedimento reconstrutivo. 
A postoplastia (incisão dorsal e circuncisão parcial) acarreta 
uma potencial recorrência da fimose. O freio balanoprepucial 
curto é corrigido por frenulectomia. A meatoplastia é adicio-
nada se necessária.

Parafimose
Ela é caracterizada pela retração do prepúcio com o anel 
constritivo localizado ao nível do sulco balanoprepucial. A 
incisão dorsal do anel constritivo pode ser requerida, ou a 
circuncisão é realizada imediatamente ou em uma segunda 
sessão.

MANEJO DOS TESTÍCULOS NÃO-DESCIDOS

Histórico
O criptorquidismo ou testículo não descido é uma das mais 
comuns malformações dos neonatos masculinos . Em casos 
de recém-nascidos com testículo não palpável ou testículo 
não descido em ambos os lados e com qualquer sinal de 
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desordens do desenvolvimento sexual como a presença con-
comitante de hipospádias, avaliação endocrinológica e genéti-
ca são requeridas.

Classificação 
O termo criptorquidismo é mais frequentemente usado como 
sinônimo para testículo não descido. A classificação mais 
útil de testículos não descidos é dividi-los em palpáveis e não 
palpáveis, e o manejo clínico é decidido pela localização e 
presença dos testículos. Aproximadamente 80% de todos os 
testículos não descidos são palpáveis. Os testículos palpáveis 
incluem os testículos verdadeiramente não descidos e os 
testículos ectópicos. Os testículos não palpáveis incluem 
os intra-abdominais, inguinais, ausentes e, algumas vezes, 
também os testículos ectópicos.
É importante, muitas vezes, para confirmar o diagnóstico de 
testículo palpável ou não -palpável,  examinar a criança sob 
anestesia geral, como o primeiro passo de qualquer procedi-
mento para testículo não descido. Ver Figura 1.

Avaliação Diagnóstica
A história obtida e o exame físico são a chave na avaliação de 
meninos com testículos não descidos. As diferentes moda-
lidades de exame de imagem para a localização usualmente 
não trazem  benefíciotrazem benefício adicional. 

Manejo 
O tratamento deve ser iniciado com 6 meses de idade. Após 
essa idade, os testículos não descidos raramente descem. 
Qualquer tipo de tratamento para o posicionamento escro-
tal dos testículos deve ser terminado aos 12 meses ou, no 
máximo, aos 18 meses, devido ao exame histológico dos 
testículos não descidos nessa idade já terem revelado uma 
perda progressiva de células germinativas e células de Leydig. 
O tratamento precoce é também conduzido para o resultado 
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final nos adultos em relação à espermatogênese e produção 
hormonal, bem como o risco de desenvolvimento de tumor. 
Ver a Figura 2. 

Tratamento Clínico para o Descenso do Testículo
Lamentavelmente, muitos dos estudos com terapia hormonal 
têm sido de pobre qualidade, com heterogeneidade de popula-
ções e misturas de dados, de localização do testículo, de esque-
mas e dosagens de hormônios administrados. Adicionalmente 
dados de longa duração são quase completamente ausentes.
A terapia hormonal usando gonadotrofina coriônica humana 
ou hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) é baseado na 
dependência hormonal da descida do testículo, mas tem uma 
taxa de sucesso máxima de apenas 20 %. Em geral, a taxa de 
sucesso depende da localização do testículo. Quanto mais alto o 
testículo está localizado antes da terapia, menor a taxa de suces-
so. O painel de consenso é que o tratamento endócrino para pro-
mover a descida do testículo não é recomendado (LE:4, GR:C).

Tratamento Clínico para o Potencial de Fertilidade
O tratamento hormonal pode melhorar os índices de fer-
tilidade e, por conseguinte, servem como uma ferramenta 
adicional para a orquidopexia. É ainda desconhecido se esse 
efeito na histologia testicular persiste na vida adulta, mas tem 
sido mostrado que homens que foram tratados na infância 
com buserilina tem melhor análise seminal comparado com 
homens que realizaram orquidopexia isolada ou com uso de 
placebo.
A identificação de subgrupos específicos de meninos com 
testículos não descidos que poderiam se beneficiar de tal 
abordagem usando hormônios é difícil. O painel de consenso 
recomenda o tratamento com análogos GnRH para meninos 
com testículos não descidos bilateralmente para preservar a 
potencial fertilidade (LE:4, GR:C).
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Tratamento Cirúrgico
Se o testículo não tiver concluído sua descida na idade de 6 
meses (corrigindo para a idade gestacional), desde que a des-
cida do testículo espontânea seja improvável de ocorrer após 
essa idade, a cirurgia deve ser realizada dentro do ano subse-
quente, o mais tardar até os 18 meses.

Testículos Palpáveis
A cirurgia para testículos palpáveis incluem a dissecção do 
testículo e do cordão espermático e a orquidopexia por via 
inguinal ou por abordagem escrotal.  

Testículos Não Palpáveis
Para os testículos não palpáveis a cirurgia deve claramente 
determinar se o testículo está presente ou não. Se o testículo 
é encontrado, a decisão tem que ser feita entre a remoção 
ou a realização da orquidopexia. Um passo importante na 
cirurgia é a realização do exame dos meninos sob anestesia 
geral, desde que um testículo previamente não palpável pode 
ser identificado e subsequentemente mudar a abordagem 
cirúrgica para uma orquidopexia inguinal padrão, como descri-
to acima. Por outro lado, a mais fácil e mais acurada via para 
localizar um testículo intra-abdominal é a laparoscopia diag-
nóstica. A subsequente remoção ou dissecção do testículo 
seguido de orquidopexia podem ser conduzidas utilizando a 
mesma abordagem para alcançar o objetivo terapêutico.
No caso de testículo desaparecido, o procedimento é concluí-
do uma vez que vasos espermáticos em fundo cego são clara-
mente identificados. Se os vasos entrarem no canal inguinal, 
pode-se encontrar um testículo atrófico através de exploração 
inguinal ou pode-se encontrar um testículo saudável que 
necessita ser submetido à orquidopexia padrão. A peeping 
testis pode ser colocado para baixo no escroto laparoscopi-
camente ou por incisão inguinal. O testículo intra-abdominal 
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pode, algumas vezes, ser um desafio cirúrgico. Usualmente, 
testículos posicionados > 2 cm acima do anel inguinal interno 
podem não alcançar a bolsa escrotal sem a secção dos vasos 
testiculares. Em tal circunstância, a orquidopexia pela técnica 
de Fowler-Stephens pode ser uma opção. 

Testículo Não descidos e Fertilidade
A associação de testículo não descido com o comprometi-
mento da fertilidade é extensamente discutido na literatura e 
parece ser o resultado de múltiplos fatores, incluindo a perda 
de células germinativas, maturação de células germinativas 
prejudicada, diminuição de células de Leydig e fibrose testi-
cular. 
Embora os meninos com testículo não descido tenham uma 
menor taxa de fertilidade, eles têm a mesma taxa de paterni-
dade que aqueles com testículos normalmente descidos. Os 
meninos com testículo não descido bilateralmente apresen-
tam ambos, menor taxa de fertilidade e paternidade.
Com referência à preservação do potencial de fertilidade, a 
correção cirúrgica precoce dos testículos não descidos é alta-
mente recomendada antes dos 12 meses de idade e no mais 
tardar até os 18 meses. 

Testículos Não Descidos e Malignidade 
Os meninos que são tratados para testículo não descido têm 
um risco aumentado de desenvolver malignidade testicular. O 
rastreamento e o autoexame, ambos durante e após a puber-
dade são recomendados.
Uma revisão sistemática e metanálise da literatura concluiu 
que orquidopexia pré-puberal pode reduzir o risco de câncer 
testicular e que a intervenção cirúrgica precoce é indicada em 
meninos com testículos não descidos. 
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Recomendações NE GR
Os meninos com testículo retrátil não necessi-
tam de tratamento clínico ou cirúrgico, mas o 
seguimento próximo até a puberdade é reco-
mendado.

2a A

A dissecção cirúrgica do testículo e a orqui-
dopexia são fortemente recomendadas antes 
da idade de 12 meses e no mais tardar aos 18 
meses.

2b B

Neonatos masculinos com testículos não pal-
páveis bilateralmente devem ser avaliados para 
doenças do desenvolvimento sexual.

1b A

No caso de testículos não palpáveis e sem 
evidências de desordem do desenvolvimento 
sexual, a laparoscopia é recomendada por 
causa da sua excelente sensibilidade e especifi-
cidade na identificação dos testículos intra-ab-
dominais, bem como a possibilidade de trata-
mento subsequente na mesma sessão.

1a A

A terapia hormonal, nem de forma adjuvante 
e nem neoadjuvante, é rotineiramente reco-
mendado. Os pacientes devem ser avaliados de 
forma individualizada.

2a C

Nos casos de testículos bilateralmente não des-
cidos, a terapia endócrina é recomendada. 

4 C

Para os testículos não descidos em meninos 
pós-puberais ou mais velhos, com um testículo 
contralateral normal, a remoção deve ser discu-
tida com o paciente e os pais por causa do risco 
teórico de malignidade tardia.

3 B
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Figura 1: Classificação dos testículos não descidos.
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Figura 2: Algoritmo para o manejo de testículo não descido 
não palpável unilateral. 

HIDROCELE

Histórico
A obliteração incompleta do processo peritoneovaginal resul-
ta na formação de vários tipos de hidrocele comunicante, 
isolado ou conectado com outras patologias intraescrotais 
(hérnia).
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As hidroceles não comunicantes são encontradas secundá-
rias a traumas menores, torção testicular, epididimite, corre-
ção de varicocele ou podem aparecer como uma recorrência 
após cirurgia primária de reparo da hidrocele comunicante.
A hidrocele comunicante oscila em tamanho, usualmente 
relacionado à atividade. Ela é diagnosticada pela história clíni-
ca, exame físico, e como a bolsa escrotal pode ser translucen-
te, a utilização da transiluminação confirma o diagnóstico.
Se houver qualquer dúvida sobre a presença de massa 
intraescrotal, a ultrassonografia deve ser realizada.
A presença de doença contralateral deve ser excluída.

Tratamento Cirúrgico
O tratamento cirúrgico da hidrocele não é indicado dentro dos 
primeiros 12-24 meses por causa da tendência de resolução 
espontânea. 
A cirurgia precoce é indicada se houver a suspeita de hérnia 
inguinal concomitante ou outra doença testicular primária. 
Não há evidências de que este tipo de hidrocele cause dano 
testicular. 
Na população pediátrica, a operação consiste da ligação do 
processo peritoneovaginal patente via incisão inguinal, dei-
xando o coto distal aberto, entretanto, na hidrocele de cordão, 
a massa cística é excisada ou marsupializada. Os agentes 
esclerosantes não devem ser utilizados devido ao risco de 
peritonite química pela comunicação do processo peritoneo-
vaginal. A abordagem escrotal (técnica de Lord ou Jaboulay) é 
usada no tratamento de hidroceles não comunicantes.
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Recomendações NE GR
Na maioria dos infantes, observar a hidrocele 
por 12 meses antes de considerar o tratamento 
cirúrgico.

2a B

Deve ser realizada cirurgia precoce se houver 
suspeita de hérnia inguinal concomitante ou 
patologia testicular subjacente.

2b B

Deve ser realizada ultrassonografia escrotal 
nos casos de dúvida sobre o caráter de massas 
intraescrotais.

4 C

Não utilizar agentes esclerosantes por causa do 
risco de peritonite química.

4 C

HIPOSPÁDIAS
Histórico
As hipospádias são usualmente classificadas de acordo com a 
localização anatômica do orifício uretral:
•	 distal – hipospádia anterior (glandular, coronal ou peniana 

distal);
•	 intermediária – terço médio do pênis;
•	 proximal – posterior (penoscrotal, escrotal ou perineal).

A doença pode ser muito mais severa após a liberação da 
pele.

Avaliação
Os pacientes com hipospádia devem ser diagnosticados ao 
nascimento. A avaliação diagnóstica também inclui a pesqui-
sa de anomalias associadas, tais como: criptorquidia, persis-
tência do processo vaginal e hérnia inguinal. As hipospádias 
graves com testículos impalpáveis unilateralmente ou bilate-
ralmente, ou com genitália ambígua, requerem uma completa 
avaliação endócrina e genética imediatamente após o nas-
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cimento para excluir desordens do desenvolvimento sexual, 
especialmente a hiperplasia adrenal congênita. 

O gotejamento de urina e abalonamento da uretra requerem a 
exclusão de estenose do meato. 
A extensão do pênis hipospádico pode ser distorcida devido à 
curvatura peniana, transposição penoescrotal ou podem ser 
menores devido ao hipogonadismo.

A diferenciação entre procedimentos cirúrgicos funcional-
mente necessários e esteticamente possíveis é importante 
para tomada de decisão terapêutica. Como todos os proce-
dimentos cirúrgicos apresentam riscos de complicações, o 
completo aconselhamento aos pais é crucial.

Os objetivos terapêuticos são corrigir a curvatura peniana, 
reconstruir a uretra em um tamanho adequado, posicionar o 
meato uretral na ponta da glande, se possível, e alcançar uma 
aparência estética aceitável. Estas metas são alcançadas pelo 
uso de diferentes técnicas cirúrgicas de acordo com caracte-
rísticas individuais.

Cirurgia
Para o reparo de hipospádias recidivadas, diretrizes definitivas 
não podem ser dadas.

Resultados
Excelentes resultados funcionais e cosméticos em longo 
prazo podem ser alcançados após a correção de hipospádias 
penianas anteriores. A taxa de complicação no reparo de 
hipospádias proximais é mais elevada. A Figura 3 apresenta 
um algoritmo para o manejo das hipospádias. 
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Figura 3: Algoritmo do manejo das hipospádias.
 

DSD = desordem do desenvolvimento sexual; GAP = procedi-
mento de aproximação da glande; TIP = uretroplastia tubulari-
zada com incisão da placa; MAGPI = avançamento do meato 
e glandoplastia incorporada.
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MICROPÊNIS
O micropênis é definido como um pênis pequeno, mas nor-
malmente formado, e com uma extensão, ao ser esticado, 
menor do que 2,5cm ± SD abaixo da média (Tabela 1).

Tabela 1: Comprimento do pênis em Meninos
 (de acordo com Feldmann e Smith)
Idade Média ± DP (cm)
Recém-nascidos 3,5 ± 0,4
0-5 meses 3,9 ± 0,8
6-12 meses 4,3 ± 0,8
1-2 anos 4,7 ± 0,8
2-3 anos 5,1 ± 0,9
3-4 anos 5,5 ± 0,9
4-5 anos 5,7 ± 0,9
5-6 anos 6,0 ± 0,9
6-7 anos 6,1 ± 0,9
7-8 anos 6,2 ± 1,0
8-9 anos 6,3 ± 1,0
9-10 anos 6,3 ± 1,0
10-11 anos 6,4 ± 1,1
Adultos 13,3 ± 1,6

* DP = desvio padrão.

VARICOCELE EM ADULTOS E CRIANÇAS 

Histórico
A varicocele é incomum em meninos abaixo de 10 anos de 
idade, mas torna-se mais frequente no início da puberdade. 
Problemas na fertilidade ocorrerão em cerca de 20 % dos ado-
lescentes com varicocele. A influência adversa da varicocele 
aumenta com o tempo. 
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O impulso no crescimento testicular e melhora nos parâme-
tros espermáticos após varicocelectomia têm sido reportados 
em adolescentes. A varicocele é, geralmente, assintomática, 
raramente causa dor nesta idade. Ela pode ser observada pelo 
paciente ou pais, ou descoberta pelo pediatra em uma con-
sulta de rotina. O diagnóstico e classificação dependem dos 
achados clínicos e investigação ultrassonográfica. 

Tratamento Cirúrgico
A intervenção cirúrgica é baseada na ligadura ou oclusão das 
veias espermáticas internas. Reparo microcirúrgico poupando 
os linfáticos (microscópico ou laparoscópico) é associado 
com a mais baixa taxa de recorrência e complicações. Não 
há evidências de que o tratamento da varicocele em idade 
pediátrica ofereça um melhor resultado andrológico do que a 
operação realizada mais tardiamente.

Tratamento Conservador – Seguimento
Durante a adolescência, o tamanho testicular deve ser veri-
ficado anualmente. Após a adolescência, a análise seminal 
repetida é recomendada. A Figura 4 mostra um algoritmo para 
o diagnóstico da varicocele em crianças e adolescentes e a 
Figura 5 mostra um algoritmo para o seu tratamento. 
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Figura 4: Algoritmo para o diagnóstico de varicocele em 
crianças e adolescentes.  
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Figura 5: Algoritmo para o manejo de varicocele em crianças 
e adolescentes.
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•	 Episódios: primeira ITU versus infecção não resolvida, 
infecção persistente e reinfecção;

•	 Severidade: ITU simples versus ITU grave;
•	 Sintomas: bacteriúria assintomática versus ITU sintomá-
tica;
•	 Fatores Complicadores: ITU não complicada versus ITU 

complicada.

Avaliação Diagnóstica
O diagnóstico inclui a história clínica, pesquisa de sinais e sin-
tomas e o exame físico completo.

Amostra de urina, análise e cultura
A amostra da urina deve ser realizada antes de administrar 
qualquer antibiótico. A técnica para obtenção da urina é 
importante para confirmar ou excluir ITU. A amostra em 
neonatos, infantes e crianças sem treinamento para o uso de 
toalete:
•	 Saco coletor: (alta incidência de resultado falso positivo – 

85 a 99%). É útil apenas para excluir a ITU se o dipstick é 
negativo para esterase leucocitária e o resultado da cultura 
é negativo, de outro modo a ITU deve ser confirmada por 
um método mais específico.

•	 Coleta limpa de urina: tem uma taxa de falso positivo de 
5%, uma taxa de falso negativo de 12% e a taxa de contami-
nação é maior quando comparada a punção suprapúbica.

•	 Cateterismo da bexiga: em infantes femininas e em neona-
tos, esta técnica pode ser uma alternativa à punção suprapú-
bica, contudo com uma taxa de contaminação maior.
•	 Punção suprapúbica (PSP): este é o método mais sensível 

para a obtenção de uma amostra de urina não contamina-
da em crianças sem treinamento para uso de toalete.

•	 Coleta do jato médio: em crianças que podem urinar sob 
comando, pode ser uma técnica aceitável para obter urina 
após a limpeza do meato uretral e períneo.
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Análise da urina: 
•	 Dipsticks: estão prontos para o uso e são úteis quando o 

resultado é positivo devido a sua alta especificidade.
•	 Microscopia: pode ser utilizada após a centrifugação bem 

como em urina não centrifugada e tem sido demonstrado 
ser sensível para ITU. Ela é raramente feita em pacientes 
ambulatoriais.

•	 Tecnologia de análise de fluxo de imagem: está sendo 
incrementado o uso para classificar partículas em espéci-
mes de urina não centrifugada e correlaciona-se bem com 
o método manual.

•	 Cultura de urina: geralmente não é necessária após um 
resultado negativo para dipstick, análise de urina microscó-
pica ou automatizada. Se o resultado do dipstick é positivo, 
a confirmação por cultura de urina é fortemente recomen-
dada.

A piúria sem bacteriúria (piúria estéril) pode ser devido 
ao tratamento antibiótico incompleto, a litíase urinária, 
corpo estranho no trato urinário ou infecções causadas por 
Mycobacterium tuberculosis ou Chlamydia trachomatis.

Tabela 2: Critérios para ITU em crianças (adaptado das dire-
trizes da EAU em infecções urinárias 2015)

Amostra de urina 
por punção supra-
púbica

Amostra de urina 
por cateterismo 
da bexiga

Amostra de urina 
do jato médio

Qualquer número 
de ufc/mL (pelo 
menos 10 colônias 
idênticas)

≥ 10000 - 100000 
ufc/mL

≥100000 ufc/mL 
com sintomas

≥ 1000000 ufc/mL 
sem sintomas
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Imagens
A ultrassonografia dos rins e bexiga tão cedo quanto possí-
vel é recomendável em infantes com ITU febril para excluir a 
obstrução do trato urinário superior e inferior, e para avaliar o 
volume residual de urina após a micção nas crianças treina-
das no uso de toalete para excluir anormalidades miccionais 
como a causa da ITU.
Cintilografia com radionuclídeo: as alterações do ácido dimer-
captosuccínico (DMSA) durante ITU aguda (até 4-6 semanas) 
indicando pielonefrite e cicatriz renal pode ser detectada após 
3-6 meses. Essas se correlacionam bem com a presença de 
dilatação por refluxo e o risco de episódios adicionais de pielo-
nefrite, infecções avançadas e futuras cicatrizes renais.
Uretrocistografia miccional (UCG): é o exame padrão ouro 
para excluir ou confirmar a presença de refluxo vesicoureteral, 
devido ao risco de cicatriz renal, a UCG é recomendada após o 
primeiro episódio de ITU febril em meninos e meninas depen-
dendo do sexo, idade e apresentação clínica (Ver Figura 6). 
Outra opção é realizar o DMSA primeiro, seguido de UCG se 
houver defeito na captação cortical após ITU.

As disfunções vesical e intestinal são fatores de risco para o 
qual cada criança com ITU deve ser rastreada na apresenta-
ção inicial. Se houver sinais de disfunção vesical ou intestinal 
nos intervalos livres de infecção, diagnóstico complementar e 
efetivo tratamento é fortemente recomendado. 
O estado da circuncisão deve ser verificado nos meninos e o 
tratamento da fimose considerado naqueles com pielonefrite.

Manejo
A escolha da via de administração do tratamento oral e paren-
teral deve ser baseada na idade do paciente, suspeita clínica 
de sepse urinária, gravidade da doença, recusa de líquidos, 
alimentos ou medicação oral, vômitos, diarreia, falta de ade-
rência e pielonefrite complicada (e.g. obstrução urinária). A 
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ITU febril precoce na infância deve ser tratada por fluídos e 
antibióticos IV e com monitoração criteriosa dentro do hospi-
tal. Duração da terapia: o resultado de terapia curta (1-3 dias) 
são inferiores aqueles de 7-14 dias de terapia. Na infância 
tardia, a terapia oral com cefalosporina de terceira geração 
(e.g cefixime ou cefitbutien) é equivalente a terapia intrave-
nosa usual de 2-4 dias seguida por tratamento oral de ITUs 
não complicadas. Em ITU complicada o tratamento parenteral 
com antibióticos de amplo espectro é preferido.

Figura 6: Algoritmo para o manejo da primeira ITU febril.
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DMSA = ácido dimercaptosuccínico; RNM = ressonância 
nuclear magnética; ITU = infecção do trato urinário; UCG = 
uretrocistografia; RVU = refluxo vesicoureteral.

Monitoramento da ITU: 
A urina usualmente torna-se estéril após 24 horas e leucoci-
túria normalmente desaparece dentro de 3-4 dias. A norma-
lização da temperatura corporal pode ser esperada dentro 
de 24 a 48 horas após o início da terapia em 90 % dos casos. 
Em pacientes com febre prolongada ou falha no restabeleci-
mento, uropatógenos resistentes ao tratamento, presença de 
uropatia congênita ou obstrução urinária aguda devem ser 
considerados.
O exame ultrassonográfico imediato deve ser recomendado.
A procalcitonina (entre outros parâmetros inflamatórios 
laboratoriais tais como a proteína-C reativa e a contagem de 
leucócitos) é um marcador sérico viável para a predição pre-
coce de inflamação do parênquima renal. Em pacientes com 
ITU febril, os eletrólitos e a contagem de células sanguíneas 
devem ser obtidos.

Recomendações NE GR
Obtenha a história clínica, avalie os sinais e 
sintomas clínicos e realize o exame físico para o 
diagnóstico de crianças com suspeita de ITU.

3 A

Exclua disfunções vesical e intestinal e obstru-
ção em todas as crianças com ITU febril e/ou 
recorrente. 

3 A

Não retardar o diagnóstico e tratamento de dis-
função vesical e intestinal.

2a A

Coletar amostra de urina não contaminada 
em infantes através de punção suprapúbica 
da bexiga.

2a B
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O cateterismo da bexiga é uma alternativa 
(especialmente traumática em meninos).

2a B

Não utilizar saco coletor para amostra de urina 
em crianças sem treinamento para o uso de 
toalete uma vez que ele tem um alto risco de 
resultados falso-positivos.

2a B

Coleta de urina limpa é uma técnica aceitável 
em crianças treinadas para o uso de toalete.

2a B

A análise de urina por dipistick proporciona um 
resultado rápido mas ele deve ser utilizado com 
precaução. A análise microscópica é o método 
padrão para avaliar a piúria após centrifuga-
ção. Usando a análise por fluxo de imagens, o 
número de leucócitos de células escamosas e 
de hemácias, correlaciona-se com os métodos 
manuais.

2a B

A escolha entre a terapia oral e parenteral deve 
ser baseada na idade do paciente, suspeita 
clínica de sepse urinária, gravidade da doença, 
recusa de líquidos, alimentos e/ou medicação 
oral, vômitos, diarreia, falta de aderência e pielo-
nefrite complicada.

2a B

Tratar as ITUs com 4-7 dias  oral ou parenteral. 
Não utilizar períodos mais curtos (1-3 dias) uma 
vez que os resultados são inferiores.

1b B

Oferecer profilaxia antibacteriana de longa 
duração em casos de alta suscetibilidade para 
ITU e alto risco de adquirir dano renal e LUTS.

1b B

Tratar ITU complicada com antibióticos de 
amplo espectro (parenteral).

1b B

Em infantes com ITU febril utilizar ultrassono-
grafia renal e da bexiga para excluir a obstrução 
do trato urinário superior e inferior.

3 B
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Em todos os infantes, a exclusão de RVU após o 
primeiro episódio de ITU febril, utilizando UCG 
ou cintilografia com DMSA inicialmente (em 
caso de cintilografia com DMSA positiva realizar 
UCG). Em meninos > 1 ano de idade, excluir RVU 
após o segundo episódio de ITU febril.

2a B

DMSA = ácido dimercaptusuccínico; LUTS = sintomas do trato 
urinário inferior; ITU = infecção do trato urinário; UCG = ure-
trocistografia miccional; RVU = refluxo vesicoureteral.

ENURESE NOTURNA MONOSSINTOMÁTICA

Histórico 
A enurese é definida como incontinência urinária durante 
a noite. Qualquer perda urinária durante o sono acima da 
idade de 5 anos é enurese. É importante observar que há 
apenas um único sintoma. Devido a um desequilíbrio entre 
o débito urinário noturno e a capacidade vesical noturna, 
a bexiga pode facilmente tornar-se repleta à noite e a 
criança irá ou acordar para esvaziar a bexiga ou urinará 
durante o sono.

Avaliação
O diário miccional registrando a função vesical diária e 
o débito urinário noturno auxiliará a guiar o tratamento. 
A medida da capacidade diária da bexiga propicia uma 
estimativa da capacidade vesical para comparar com os 
valores por idade. A Figura 7 apresenta um algoritmo para 
o diagnóstico e tratamento de enurese noturna monos-
sintomática. 
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Figura 7: Algoritmo para o diagnóstico e manejo da enurese 
noturna mossintomática.
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e a maioria dos pacientes com refluxo não desenvolverão 
cicatrizes renais e provavelmente não necessitarão de 
qualquer intervenção. O objetivo principal do manejo é a 
preservação da função renal. 

Diagnóstico 
A rotina diagnóstica deve avaliar a saúde global e o desen-
volvimento da criança. O roteiro diagnóstico básico inclui 
a história clínica detalhada (incluindo a história familiar, 
rastreamento de disfunção do trato urinário inferior), exame 
físico incluindo medida da pressão arterial, análise da urina 
(avaliação de proteinúria), cultura da urina e creatinina séri-
ca em pacientes com anormalidades do parênquima renal 
bilateral. 

Diagnóstico de Hidronefrose Pré-natal
A ultrassonografia dos rins e bexiga é a primeira ferramenta 
de avaliação padrão para crianças com hidronefrose diag-
nosticada no pré-natal. Ela deve ser adiada até o final da 
primeira semana após o nascimento por causa da oligúria 
precoce nos neonatos. Ela é essencial para avaliar a bexiga 
bem como os rins.
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Recomendações para rastreamento pediátrico de RVU
Informar os pais de crianças com RVU que os gêmeos e des-
cendentes tem uma alta prevalência de RVU.
Utilizar US renal para rastreamento de gêmeos.
Utilizar UCG miccional se houver evidência de cicatriz renal 
na US ou história de ITU.
Não realizar rastreamento em crianças mais velhas treina-
das para o uso de toalete uma vez que não há valor adicional 
no rastreamento para RVU.

US = ultrassonografia; ITU = infecção do trato urinário; UCG = 
uretrocistografia; RVU = refluxo vesicoureteral. 

Tratamento Conservador 
O objetivo do tratamento conservador é a prevenção de ITU 
febril. Ele está baseado no entendimento de que: 
•	 RVU resolve-se espontaneamente na maioria dos pacien-

tes jovens com refluxo de baixo grau. 
•	 Contudo, a resolução espontânea é baixa para refluxo de 

alto grau bilateral. O RVU não danifica o rim quando os 
pacientes estão livres de infecção e tem uma função do 
trato urinário inferior normal. 

•	 Não há evidências de que pequenas cicatrizes possam 
causar hipertensão, insuficiência renal ou problemas 
durante a gravidez.

•	 A abordagem conservadora inclui observação ativa, pro-
filaxia antibiótica intermitente ou contínua e reabilitação 
vesical daqueles com disfunção do trato urinário inferior.

•	 A circuncisão durante o início da infância pode ser consi-
derada como parte da abordagem conservadora, por causa 
da sua eficiência na redução do risco de infecções em 
crianças normais.
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Tratamento Cirúrgico 
O tratamento cirúrgico compreende injeção endoscópica de 
agentes bulking ou reimplante ureteral. 

Injeção Suburetérica de Bulking agents: devido à disponibilidade 
de substâncias biodegradáveis, a injeção endoscópica subureté-
rica de bulking agentes tornou-se a alternativa para a profilaxia 
antibiótica de longa duração e a intervenção cirúrgica.
Técnica de Cirurgia Aberta: No geral, todos os procedimentos 
cirúrgicos oferecem taxas de sucesso muito altas e similares 
para a correção do RVU. 
Laparoscopia: a abordagem laparoscópica não pode ser 
recomendada como um procedimento de rotina. Ela pode ser 
oferecida como uma alternativa para os pais nos centros onde 
há experiência suficiente. 

Recomendações para o manejo do refluxo vesicoure-
teral na infância 

GR

O tratamento inicial de todos os pacientes diagnos-
ticados dentro do primeiro ano de vida é a profilaxia 
antibiótica contínua, independentemente do grau do 
refluxo ou presença de cicatriz renal.

C

Oferecer imediatamente tratamento antibiótico paren-
teral para infecção febril avançada.

A

Oferecer tratamento cirúrgico definitivo ou correção 
endoscópica para os pacientes com infecções avança-
das frequentes.

A
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Oferecer correção cirúrgica para os pacientes com 
refluxo de alto grau persistente (graus IV/V) se a 
intervenção é necessária, o resultado da correção 
cirúrgica aberta é melhor do que a correção endos-
cópica para os altos graus de refluxo, entretanto 
resultados satisfatórios podem ser alcançados com 
injeção endoscópica para graus menores.

B

O manejo deve ser conservador inicialmente em 
todas as crianças que se apresentam na idade de 
1-5 anos.

B

Oferecer reparo cirúrgico para as crianças que se 
apresentam com refluxo de alto grau ou anormalida-
de do parênquima renal.

B

Oferecer monitoramento próximo sem profilaxia 
antibiótica para as crianças que se apresentam com 
refluxo de baixo grau e sem sintomas.

B

Assegurar que uma investigação detalhada para a 
presença de disfunções do trato urinário inferior 
seja feito em todas as crianças após o treinamento 
para o uso de toalete. Se a disfunção do trato uriná-
rio inferior é encontrada, o tratamento inicial deve 
ser para tal disfunção. 

A

Considerar correção cirúrgica se os pais preferirem 
terapia definitiva ao invés de manejo conservador. O 
tratamento endoscópico é uma opção para todas as 
crianças com refluxo de baixo grau.

B
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Selecionar a opção de manejo mais apropriado 
baseado em:
•	 presença de cicatrizes renais
•	 evolução clínica
•	 grau do refluxo
•	 função renal ipsilateral 
•	 bilateralidade
•	 função vesical
•	 anomalias do trato urinário associadas 
•	 idade e gênero 
•	 aderência 
•	 preferência dos pais

A

Em pacientes de alto risco que já tem dano renal, 
uma abordagem multidisciplinar e mais agressiva é 
necessária.

A
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Tabela 3: Manejo e acompanhamento de acordo com diferentes                                                      grupos de risco 

Grupos de 
Risco

Apresentação Tratamento Inicial Comentário Seguimento

Alto Pacientes masculinos ou 
femininos sintomáticos 
após treinamento do uso 
de toalete com refluxo de 
alto grau (graus IV/V), rins 
anormais e disfunção do 
trato urinário inferior.

O tratamento inicial é 
sempre para disfunção 
do trato urinário inferior 
com antibioticoprofilaxia 
contínua, a intervenção 
pode ser considerada 
em casos de infecção 
avançada ou refluxo 
persistente. 

Possibilidade maior de 
intervenção precoce.

Seguimento mais agressivo 
para ITU e disfunção do trato 
urinário inferior, completa 
reavaliação após 6 meses.

Alto Pacientes masculinos ou 
femininos sintomáticos 
após treinamento do uso 
de toalete com refluxo de 
alto grau (graus IV/V), rins 
anormais e disfunção do 
trato urinário inferior.

Intervenção deve ser 
considerada.

A cirurgia aberta tem melhor 
resultado do que a cirurgia 
endoscópica.

Uretrocistografia miccional 
pós-operatória somente 
sob indicação, seguimento 
do estado renal até após a 
puberdade.

Moderado Pacientes masculinos ou 
femininos sintomáticos 
antes treinamento do uso de 
toalete com refluxo de alto 
grau e rins anormais.

A antibioticoprofilaxia 
contínua é o tratamento 
inicial. A intervenção 
pode ser considerada 
em casos de infecção 
avançada ou refluxo 
persistente.

A resolução espontânea é maior 
em meninos.

 Seguimento para ITU/
hidronefrose, completa 
reavaliação após 12-24 meses.

Moderado Pacientes assintomáticos 
(hidronefrose diagnosticada 
no pré-natal ou gêmeos) 
com refluxo de alto grau e 
rins anormais.

A antibioticoprofilaxia 
contínua é o tratamento 
inicial. A intervenção 
pode ser considerada 
em casos de infecção 
avançada ou refluxo 
persistente.

Seguimento para ITU/
hidronefrose, completa 
reavaliação após 12-24 meses.
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Tabela 3: Manejo e acompanhamento de acordo com diferentes                                                      grupos de risco 

Grupos de 
Risco

Apresentação Tratamento Inicial Comentário Seguimento
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trato urinário inferior.

O tratamento inicial é 
sempre para disfunção 
do trato urinário inferior 
com antibioticoprofilaxia 
contínua, a intervenção 
pode ser considerada 
em casos de infecção 
avançada ou refluxo 
persistente. 

Possibilidade maior de 
intervenção precoce.

Seguimento mais agressivo 
para ITU e disfunção do trato 
urinário inferior, completa 
reavaliação após 6 meses.

Alto Pacientes masculinos ou 
femininos sintomáticos 
após treinamento do uso 
de toalete com refluxo de 
alto grau (graus IV/V), rins 
anormais e disfunção do 
trato urinário inferior.

Intervenção deve ser 
considerada.

A cirurgia aberta tem melhor 
resultado do que a cirurgia 
endoscópica.

Uretrocistografia miccional 
pós-operatória somente 
sob indicação, seguimento 
do estado renal até após a 
puberdade.

Moderado Pacientes masculinos ou 
femininos sintomáticos 
antes treinamento do uso de 
toalete com refluxo de alto 
grau e rins anormais.

A antibioticoprofilaxia 
contínua é o tratamento 
inicial. A intervenção 
pode ser considerada 
em casos de infecção 
avançada ou refluxo 
persistente.

A resolução espontânea é maior 
em meninos.

 Seguimento para ITU/
hidronefrose, completa 
reavaliação após 12-24 meses.

Moderado Pacientes assintomáticos 
(hidronefrose diagnosticada 
no pré-natal ou gêmeos) 
com refluxo de alto grau e 
rins anormais.

A antibioticoprofilaxia 
contínua é o tratamento 
inicial. A intervenção 
pode ser considerada 
em casos de infecção 
avançada ou refluxo 
persistente.

Seguimento para ITU/
hidronefrose, completa 
reavaliação após 12-24 meses.
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Moderado Pacientes masculinos ou 
femininos sintomáticos 
após treinamento do uso de 
toalete com refluxo de alto 
grau, rins normais e com 
disfunção do trato urinário 
inferior.

O tratamento inicial é 
sempre para disfunção 
do trato urinário inferior 
com antibioticoprofilaxia 
contínua, a intervenção 
pode ser considerada 
em casos de infecção 
avançada ou refluxo 
persistente.

No caso de disfunção 
do trato urinário inferior 
persistente, a despeito da 
terapia, a intervenção deve 
ser considerada. A escolha da 
intervenção é controversa.

O seguimento para ITU e 
disfunção do trato urinário 
inferior, estado dos rins, 
completa reavaliação após o 
êxito da terapia.

Moderado Pacientes masculinos ou 
femininos sintomáticos 
após treinamento do uso de 
toalete com refluxo de alto 
grau, rins normais e com 
disfunção do trato urinário 
inferior.

A escolha do tratamento 
é controversa. O 
tratamento endoscópico 
pode ser uma opção. O 
tratamento de disfunção 
do trato urinário inferior 
deve ser dado se 
necessário.

Seguimento para ITU, 
disfunção do trato urinário 
inferior e estado dos rins até 
após a puberdade.

Moderado Todos os pacientes 
sintomáticos com rins 
normais, com refluxo de grau 
baixo, com disfunção do 
trato urinário inferior.

O tratamento inicial é 
sempre para a disfunção 
do trato urinário 
inferior com ou sem 
antibioticoprofilaxia 
contínua.

Seguimento para ITU e 
disfunção do trato urinário 
inferior.

Baixo Todos os pacientes 
sintomáticos com rins 
normais, com refluxo de 
grau baixo, sem disfunção do 
trato urinário inferior.

Nenhum tratamento 
ou antibioticoprofilaxia 
contínua.

Se nenhum tratamento é dado, 
os pais devem ser informados 
sobre o risco de infecção. 

Seguimento para ITU.

Baixo Todos os pacientes 
sintomáticos com rins 
normais, com refluxo de grau 
baixo.

Nenhum tratamento 
ou antibioticoprofilaxia 
contínua em infantes.

Se nenhum tratamento é dado, 
os pais devem ser informados 
sobre o risco de infecção.

Seguimento para ITU.
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Moderado Pacientes masculinos ou 
femininos sintomáticos 
após treinamento do uso de 
toalete com refluxo de alto 
grau, rins normais e com 
disfunção do trato urinário 
inferior.

O tratamento inicial é 
sempre para disfunção 
do trato urinário inferior 
com antibioticoprofilaxia 
contínua, a intervenção 
pode ser considerada 
em casos de infecção 
avançada ou refluxo 
persistente.

No caso de disfunção 
do trato urinário inferior 
persistente, a despeito da 
terapia, a intervenção deve 
ser considerada. A escolha da 
intervenção é controversa.

O seguimento para ITU e 
disfunção do trato urinário 
inferior, estado dos rins, 
completa reavaliação após o 
êxito da terapia.

Moderado Pacientes masculinos ou 
femininos sintomáticos 
após treinamento do uso de 
toalete com refluxo de alto 
grau, rins normais e com 
disfunção do trato urinário 
inferior.

A escolha do tratamento 
é controversa. O 
tratamento endoscópico 
pode ser uma opção. O 
tratamento de disfunção 
do trato urinário inferior 
deve ser dado se 
necessário.

Seguimento para ITU, 
disfunção do trato urinário 
inferior e estado dos rins até 
após a puberdade.

Moderado Todos os pacientes 
sintomáticos com rins 
normais, com refluxo de grau 
baixo, com disfunção do 
trato urinário inferior.

O tratamento inicial é 
sempre para a disfunção 
do trato urinário 
inferior com ou sem 
antibioticoprofilaxia 
contínua.

Seguimento para ITU e 
disfunção do trato urinário 
inferior.

Baixo Todos os pacientes 
sintomáticos com rins 
normais, com refluxo de 
grau baixo, sem disfunção do 
trato urinário inferior.

Nenhum tratamento 
ou antibioticoprofilaxia 
contínua.

Se nenhum tratamento é dado, 
os pais devem ser informados 
sobre o risco de infecção. 

Seguimento para ITU.

Baixo Todos os pacientes 
sintomáticos com rins 
normais, com refluxo de grau 
baixo.

Nenhum tratamento 
ou antibioticoprofilaxia 
contínua em infantes.

Se nenhum tratamento é dado, 
os pais devem ser informados 
sobre o risco de infecção.

Seguimento para ITU.
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Introdução
Trauma gênito-urinário é visto em ambos os sexos e em todas 
as faixas etárias, mas é mais comum nos homens. As lesões 
traumáticas são classificadas de acordo com o mecanismo 
básico em penetrante e contuso.

Trauma penetrante é ainda classificado de acordo com a 
velocidade do projétil:
1. projéteis de alta velocidade (por exemplo, balas de fuzil - 
800-1000m/seg);
2. Média velocidade (por exemplo, de arma balas - 200-300m/s);
3. itens de baixa velocidade (por exemplo, facada).

Armas de alta velocidade causam danos maiores como os 
projéteis que transmitem grandes quantidades de energia 
para os tecidos, resultando em danos a uma área muito maior 
do que somente ao próprio trajeto do projétil. Em relação à 
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lesões de velocidade mais baixa, o dano é normalmente confi-
nado ao trajeto do projétil.

Lesão Blast é uma causa complexa de trauma, uma vez que 
comumente inclui tanto trauma contuso quanto o penetran-
te, e também pode ser acompanhado por um ferimento de 
queimadura.

avaliação e manejo iniciais
A primeira medida é a estabilização do paciente e tratamento 
de lesões com risco de vida associados. A história direta é 
obtida a partir do paciente (se consciente) ou a partir de tes-
temunhas e/ou pessoas que prestaram socorro (se o paciente 
inconsciente e/ou feridos graves).
Em lesões penetrantes, avaliar o tamanho da arma em esfa-
queamentos, e tipo e calibre da arma usada em ferimentos 
por arma de fogo. A história clínica deve ser a mais detalhada 
possível. É importante reconhecer o elevado risco de infecção 
por hepatite B e C em pacientes com trauma e tomar as pre-
cauções adequadas.

Em todo o trauma penetrante, vacinação antitetânica deve ser 
considerada de acordo com a história de vacinação do pacien-
te e a natureza da ferida.

Trauma renal
As lesões renais estão associadas a pacientes jovens do 
sexo masculino e sua incidência é ao redor de 4,9 por 
100.000 habitantes. 

Tabela 1: Escala de gravidade da lesão renal*#
Grau Descrição
1 Contusão ou hematoma subcapsular não expansivo,  

ausência de laceração
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2 Hematoma perirrenal não expansivo, laceração 
cortical com menos de 1cm de profundidad, sem 
extravasamento

3 Laceração cortical > 1cm, sem extravasamento 
urinário

4 Laceração: através da junção corticomedular para 
o sistema coletor ou vascula: lesão segmentar da 
artéria ou veia renao com hematoma contido

5 Laceração: rompimento renal ou vascular: lesão ou 
avulsão do pedículo renal

*Adaptado da American Association for The Surgery of 
Trauma (AAST) – Associação Americana para a Cirurgia do 
Trauma.
#Avançar um grau para lesões múltiplas até o grau 3.

Diagnóstico
•  Status hemodinâmico deve ser avaliado na admissão.
•  História: momento e local do incidente, cirurgia renal 

pregressa e anormalidades renais conhecidas.
•  Laboratoriais: hematúria macroscópica, exame de urina com 

fita reagente, hematócrito seriado e creatinina sérica basal.
•  Trauma contuso com hematúria macroscópica ou 

microscópica e hipotensão, história de lesão com 
desaceleração rápida e/ou lesões associadas significativas 
devem ser submetidos à avaliação radiográfica. 

•  Qualquer grau de hematúria após trauma penetrante 
abdominal ou torácico necessita de exames de imagem 
urgente.

•  Exames de imagem: Tomografia computadorizada (TC) com 
e sem injeção de contraste endovenoso para pacientes 
hemodinamicamente estáveis. 

•  A angiografia pode ser utilizada para o diagnóstico e 
embolização seletiva simultânea dos vasos sangrantes, se 
necessário.
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Tratamento
•  Após trauma renal contuso, pacientes estáveis devem ser 

manejados conservadoramente com monitorização cuida-
dosa dos sinais vitais.

•  Após completo estadiamento, trauma renal isolado grau 
1-3 e por arma de fogo de baixa velocidade estáveis deve 
ser manejado de maneira expectante. 

•  As indicações para exploração renal inclue
•  instabilidade hemodinâmica;
•  exploração de lesões associadas;
•  expansão ou hematoma pulsátil perirrenal identificado 

durante a laparotomia;
•  lesão vascular grau 5 (Figuras 1 e 2).

•  Embolização radiológica é indicada em pacientes com san-
gramento ativo de uma lesão renal, mas sem outras indica-
ções para a laparotomia imediata.

•  No intraoperatório, a reconstrução deve ser tentada desde 
que a hemorragia seja controlada e haja parênquima renal 
viável suficiente.

Cuidados pós-operatórios, seguimento e complicações
•  Repetir exame de imagem é recomendado em casos de 

suspeita de complicações; febre, dor no flanco ou queda 
do hematócrito.

•  Cintilografia nuclear é útil para documentar recuperação 
funcional do rim.

•  Primeiro acompanhamento deve ser cerca de 3 meses 
depois ferimento grave e deve incluir: exame físico, uriná-
lise, investigação radiológica individualizada, medição de 
pressão arterial e determinação sérica da função renal.

•  Seguimento a longo prazo deve ser decidido caso a caso.
•  O tratamento clínico e as técnicas minimamente inva-

sivas devem ser a primeira escolha para tratamento das 
complicações.
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Figura 1: avaliação do trauma renal contuso em adultos. 
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Lesões renais iatrogênicas
•  Lesões renais iatrogênicas são procedimento-dependentes 

(1,8-15%).
•  Lesão significativa que requer intervenção é rara.
•  Lesões vasculares são as mais comuns.
•  Aloenxertos renais são mais suscetíveis.
•  Lesões ocorridas durante a cirurgia são corrigidas imedia-

tamente.
•  Os sintomas sugestivos de uma lesão significativa reque-

Figura 2: avaliação do trauma renal penetrante em adultos.  

Avaliação do trauma
renal penetrante
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seriado,

antibióticos

Lesões associadas
necessitando laparotomia

Grau 3 Grau 4-5

Angiografia e
embolização seletiva
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rem investigação.
•  Pacientes com ferimentos leves devem ser tratados con-

servadoramente.
•  Danos graves ou persistentes requerem intervenção com 

embolização.
•  Em pacientes estáveis, uma segunda embolização deve ser 

considerada em caso de falha.

Trauma ureteral
Lesões ureterais são bastante raras — a maioria é iatrogênica. 
Elas muitas vezes passam despercebidas no intraoperatório, 
geralmente envolvem ureter distal e pode resultar em seque-
las graves. Os fatores de risco incluem neoplasia avançada, 
cirurgia prévia ou irradiação — isto é, condições que alteram 
a anatomia normal. Cateteres pré-operatórios profiláticos não 
evitam lesões ureterais, mas podem ajudar na sua detecção. 
Trauma ureteral externo geralmente acompanha graves lesões 
abdominais e pélvicas. Ferimentos por arma de fogo represen-
tam a maioria dos traumas penetrantes ureterais, enquanto 
acidentes automobilísticos representam a maior parte dos 
ferimentos contusos.

avaliação diagnóstica
•  Uma alta suspeição de lesão ureteral deve ser mantida, 

porque a maioria dos casos é diagnosticada tardiamente e 
predispõem o paciente à dor, infecção e comprometimento 
da função renal.

•  A hematúria é um indicador não confiável.
•  O extravasamento de contraste na TC é o sinal de trauma 

ureteral, e em caso de dúvida, urografia retrógrada ou 
anterógrada é necessária para confirmação.

Manejo
•  Lesão parcial pode ser controlada com implante de stent 

ureteral ou derivação urinária externa com nefrostomia.
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•  Em lesões completas, a reconstrução ureteral seguida de 
derivação urinária temporária é necessária.

•  O tipo de procedimento de reparo depende do local da 
lesão (Tabela 2), e deve seguir os princípios enunciados na 
Tabela 3.

•  Lesões no ureter proximal e médio muitas vezes podem 
ser tratadas por uretero-ureterostomia primária, enquanto 
uma distal é muitas vezes tratada com reimplante ureteral.

Tabela 2: Opções de reconstrução ureteral pelo sítio da 
lesão
Sítio da Lesão Opções de reconstrução
Ureter alto Uretero-ureterotomia

Transuretero-ureterotomia
Uretero-calicotomia

Ureter Médio Uretero-ureterotomia
Transuretero-ureterotomia
Reimplante ureteral e flap de Boari

Ureter Distal Reimplante ureteral
Reimplante ureteral com Psoas hitch

Completo Interposição de alça ileal
Autotransplante

Tabela 3: Princípios do reparo cirúrgico da lesão ureteral
Desbridamento de tecido necrótico
Espatulação dos cotos ureterais
Anastomose coaptada mucosa-mucosa com fio de sutura 
absorvível
Cateter interno
Dreno externo
Isolamento da área lesada com peritônio ou omento
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Trauma de Bexiga
Lesões de bexiga podem ser causadas por trauma externo 
(contuso ou penetrante) ou iatrogênico. Trauma iatrogênico 
é causado por laceração externa ou perfuração interna 
(principalmente durante RTU de bexiga).
Trauma contuso é comumente associado a fraturas pélvicas. 
Lesões vesicais são classificadas como extraperitoneal, 
intraperitoneal ou combinadas.

avaliação diagnóstica
Sinais e sintomas clínicos
Trauma externo
•  Sinal cardinal: hematúria visível.
•  Outros: dor abdominal, incapacidade de urinar, contusões 

sobre a região suprapúbica e distensão abdominal (ou caso 
da ascite urinária).

•  lesão penetrante de bexiga: orifícios de entrada e saída em 
abdome inferior ou períneo.

•  Uretrorragia: suspeita de lesão uretral concomitante.

Trauma iatrogênico
•  perfuração externa: extravasamento de urina, laceração 

visível, líquido claro no campo cirúrgico, aparecimento 
do cateter vesical, e sangue e/ou gás (no caso de 
laparoscopia) na bolsa coletora de urina.

•  perfuração interna: tecido adiposo ou intestino entre as 
fibras do músculo detrusor, incapacidade para distensão 
da bexiga, baixo retorno de líquido de irrigação e/ou 
distensão abdominal.

•  sintomas pós-operatórios de perfuração vesical não 
reconhecida: hematúria, dor abdominal inferior, distensão 
abdominal, íleo, peritonite, septicemia, perda de urina pela 
ferida operatória, diminuição do débito urinário e aumento 
da creatinina sérica.



350 Trauma Urológico

Radiologia
Cistografia (convencional ou por TC)
•  Encher a bexiga com pelo menos 350 ml de contraste 

diluído.
•  Cistografia por TC é preferida no caso de outras possíveis 

lesões abdominais ou causas de dor abdominal.
•  Avaliação padrão para trauma externo e, no caso de sus-

peita de uma lesão iatrogênica da bexiga no período pós-
-operatório.

•  Imperativo em caso de hematúria macroscópica combina-
do com fratura pélvica.

Cistoscopia
•  Para detectar lesões na bexiga intraoperatórias.
•  Recomendado após cirurgias de slings suburetrais por via 

retropúbica e grandes cirurgias ginecológicas.
•  Opcional depois de qualquer outro tipo de procedimento 

de sling ou procedimento de colocação de tela sintética 
transvaginal.

Manejo
Reparo cirúrgico (cistorrafia em dois planos)
•  Lesão penetrante.
•  Lesão contusa intraperitoneal.
•  Lesão contusa extraperitoneal com fixação interna da fra-

tura pélvica.
•  Lesão iatrogênica intraperitoneal interna (grande).
•  Lesão intraoperatória reconhecida.
•  Em caso de envolvimento do colo da bexiga, fragmentos 

ósseos na bexiga, lesão retal concomitante e/ou encarce-
ramento da parede vesical.

•  Ruptura vesical intraperitoneal por trauma contuso, e qual-
quer tipo de lesão vesical por trauma penetrante, deve ser 
tratado com exploração cirúrgica de emergência e reparo.
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Tratamento conservador (cateter urinário)
•  O tratamento conservador é uma opção para perfurações 

vesicais intraperitoneais pequenas, simples e iatrogênicas.
•  Na ausência de envolvimento do colo vesical e/ou lesões 

associadas que requerem intervenção cirúrgica, rupturas 
de bexiga extraperitoneal causadas por trauma contuso 
são tratadas de forma conservadora.

•  Perfuração extraperitoneal reconhecida no pós-operatório.
•  Perfuração contusa extraperitoneal.
•  Perfuração iatrogênica extraperitoneal.
•  Pequena perfuração intraperitoneal na ausência de íleo 

e peritonite. Colocação de um dreno intraperitoneal é 
opcional.

Trauma uretral
•  As lesões da uretra anterior (UA) são causadas por trauma 

durante a relação sexual (associado com fratura peniana), 
trauma penetrante, colocação de constritor peniano e 
trauma iatrogênica, por exemplo, instrumentos endoscópico 
e cateterismo uretral.

•  As lesões da uretra posterior (UP) ocorrem com fraturas 
pélvicas, principalmente como resultado de acidentes 
automobilísticos. A UP masculina é lesada em torno de 
4-19% das fraturas da pelve, e a uretra feminina em 0-6 % de 
todas as fraturas da pelve.

•  A combinação de fraturas altas nas pernas com diástase da 
articulação sacroilíaca tem o maior risco de lesão uretral.

•  As lesões podem variar de estiramentos simples à ruptura 
parcial até rupturas completas.

•  Lesões da uretra em mulheres são raras.

avaliação diagnóstica
•  Sangue no meato uretral externo é o mais comum sinal 

clínico, e indica a necessidade de prosseguir investigação 
diagnóstica.
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•  Embora não específico, hematúria em amostra de primeiro 
jato pode indicar lesão uretral. A quantidade de sangramento 
uretral apresenta fraca correlação com a gravidade da lesão.

•  Dor ao urinar ou incapacidade de urinar pode indicar ruptura 
uretral.

•  Sangue no introito vaginal está presente em mais de 80 % 
das pacientes do sexo feminino com fraturas da pelve e lesão 
uretral coexistente.

•  O toque retal pode revelar uma próstata em posicionamen-
to “elevado”. No entanto, este é um achado não confiável. 
Sangue no dedo do exame é sugestivo de uma lesão retal 
associada com fratura pélvica.

•  Sangramento uretral ou extravasamento urinário pode cau-
sar inchaço e hematoma peniano e escrotal.

•  Uretrografia retrógrada é o padrão ouro para avaliar lesão 
uretral e cateterismo uretral deve ser evitada até a uretra ser 
avaliada radiologicamente.

•  Num paciente instável, no entanto, uma tentativa pode ser 
feita para passar um cateter uretral (gentilmente, por alguém 
com experiência urológica). Se isso não for possível, um cate-
ter suprapúbico é inserido e uma uretrografia retrógrada é 
realizada posteriormente.

•  Nas mulheres, uretroscopia pode ser um complemento 
importante para a identificação e estadiamento das lesões 
uretrais.

Manejo
Enquanto a intervenção deva ser orientada pelas condições 

clínicas, sugere-se o seguinte tratamento:
•  Uretrografia retrógrada é o padrão ouro para avaliar lesões 

uretrais.
•  Uretroplastia tardia é o procedimento de escolha para 

o tratamento de defeitos por estiramento da uretra 
posterior.
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•  Ruptura parcial de uretra posterior deve ser tratada por 
cateterização uretral ou suprapúbica.

•  Lesão contusa da uretra anterior deve ser tratada por 
derivação suprapúbica.

Trauma uretral iatrogênico
•  Mais comumente causado por instrumentação uretral, e 

resulta na formação de estenose de uretra.
•  Devido à sua localização e gravidade variáveis, muitas 

vezes eles requerem diferentes estratégias de trata-
mento.

•  Estenoses curtas e não densas podem ser tratados por 
uretrotomia interna.

•  Se a estenose é mais longa ou mais densa, uretroplastia 
deve ser considerada.

Trauma Genital
De todas as lesões do aparelho gênito-urinário, um terço a 
dois terços envolvem os genitais externos e é muito mais 
comum no sexo masculino — devido às diferenças anatô-
micas e aumento da frequência dos acidentes de trânsito, 
esportes físicos, crimes violentos e combate de guerra. 80 
% é trauma contuso, 20 % é devido a lesões penetrantes.

avaliação diagnóstica
•  A análise da urina deve ser realizada.
•  Hematúria macroscópica e/ou microscópica requerem 

uma uretrografia retrógrada no sexo masculino, e consi-
derar cistoscopia em mulheres.

•  Em mulheres com lesões genitais e sangue no introito 
vaginal, considerar uma investigação ginecológica mais 
aprofundada para excluir lesões vaginais.

•  Em casos de suspeita de abuso sexual, suporte gineco-
lógico e forense é necessário, e a situação emocional e a 
privacidade do paciente devem ser respeitadas.
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Trauma peniano contuso
•  Geralmente resulta de trauma com o pênis ereto durante a 

relação sexual ou masturbação.

Fratura peniana
•  Quebra súbita ou som de estalido, dor e imediata detumes-

cência.
•  Inchaço local da haste peniana é visto e isso pode se 

estender para a parede abdominal inferior.
•  A ruptura da túnica pode ser palpável.
•  História completa e exame confirmam o diagnóstico
•  Imagem (US ou ressonância magnética [RM]) pode ser útil.

Manejo
•  Hematoma subcutâneo, sem ruptura associada da túnica 

albugínea cavernosa não requer intervenção cirúrgica. 
Analgésicos não esteroidais e gelo local são recomendado.

•  Em fratura peniana, a intervenção cirúrgica precoce com 
fechamento da túnica albugínea é recomendada.

•  Cistoscopia flexível intraoperatória é útil para diagnosticar 
lesão uretral e para localizar danos maiores na túnica.

•  O tratamento conservador de fratura peniana não é reco-
mendado.

Trauma peniano penetrante 
•  Raramente visto isoladamente.
•  Devido a ferimento por arma de fogo e/ou arma branca, 

mordidas animal ou humanas, assalto e mutilação indus-
trial ou autoflagelo.

•  Manejo conservador não operatório é recomendado em 
pequenas lesões superficiais com fáscia de Buck intacta.

•  Lesões mais significativas requerem exploração cirúrgica e 
desbridamento de tecido necrosado.

•  Em lesões extensas do pênis, alinhamento primário dos 
tecidos desconexos pode permitir uma cicatrização acei-
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tável por causa do significativo suprimento sanguíneo do 
pênis.

•  Em avulsão do pênis, ressuscitar o paciente e tentar reim-
plante peniano (se não muito danificado) — idealmente 
microcirúrgico.

Trauma escrotal contuso
•  Pode resultar em deslocamento testicular, hematocele, 

ruptura testicular e/ou hematoma escrotal.
•  Luxação do testículo é raro. Trate pela redução manual e 

orquidopexia secundária. Se a redução manual não puder 
ser executada, é indicada a orquidopexia imediata.

•  Se hematocele é menor do que três vezes o tamanho do 
testículo contralateral — tratamento conservador.

•  Se grande hematocele — explorar.
•  Se suspeita de ruptura testicular, explorar, evacuar os 

coágulos e desbridar quaisquer túbulos seminíferos 
necróticos e fechar a túnica albugínea.

Trauma penetrante escrotal
•  A exploração cirúrgica com desbridamento conservador do 

tecido não viável.
•  Reconstrução primária de testículos e escroto pode ser 

realizada na maioria dos casos.
•  Em interrupção completa do cordão espermático, 

realinhamento sem vaso-vasostomia pode ser considerado.
•  Na extensa destruição da túnica albugínea, mobilização 

de um flap da túnica vaginal pode ser realizada para 
fechamento testicular.

•  Se a reconstrução não pode ser alcançada, orquiectomia é 
indicado. 

•  Na lesão por explosão, a extensa perda de tecido genital 
muitas vezes requer procedimentos de reconstrução 
cirúrgica complexos.
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Trauma genital em mulheres
•  No traumatismo fechado dos órgãos genitais externos, 

estudos de imagem de pelve com US, TC, ou ressonância 
magnética devem ser realizados.

•  Hematomas vulvares normalmente não requerem interven-
ção cirúrgica, mas em hematoma vulvar grande ou pacien-
tes hemodinamicamente instáveis, intervenção cirúrgica, 
lavagem e drenagem são indicados.

•  Em laceração vulvar, após desbridamento conservador, 
sutura é indicada com reparo primário concomitante de 
quaisquer lesões vaginais associadas.

Politrauma, Controle de danos e eventos com grande 
número de pessoas feridas (em massa)
Trauma urológico é frequentemente associado com lesões 
significativas e de maior prioridade no paciente politrauma-
tizado. Os princípios do controle de danos regem o manejo 
dos pacientes severamente feridos e os urologistas precisam 
entender seu papel no contexto de politrauma. 

Controle de danos é uma abordagem de três fases — rápido 
controle da hemorragia e contaminação da ferida, reani-
mação na unidade de terapia intensiva e cirurgia definitiva 
postergada.

Procedimentos devem ser direcionados para o rápido con-
trole de sangramento, desbridamento de tecido morto e 
desvitalizado, e minimizando extravasamento urinário por 
medidas de derivação simples.

Um acidente de massa é aquele em que o número de pes-
soas feridas é significativamente maior do que o número dos 
provedores de cuidados de saúde disponíveis. Os exemplos 
incluem o colapso de edifícios ou pontes, terremotos, inun-



357Trauma Urológico

dações, tsunamis, colisões de trens, catástrofes de aviões, 
terrorismo civil.

A Triagem classifica os pacientes em quatro grupos:

1. Pacientes com lesões com risco de morte que requerem 
intervenção imediata, apresentando comprometimento 
da via Aérea, falência Respiratória e/ou comprometimen-
to Circulatório devido à hemorragia externa em curso.

2. Pacientes com lesões graves, mas não com risco de morte, 
das quais o tratamento pode ser aceitavelmente poster-
gado: fraturas importantes, lesões vasculares dos mem-
bros e grande feridas dos tecidos moles.

3. “ferido caminhando” com lesões mínimas.
4. Pacientes que estão tão gravemente feridos que o trata-

mento exigiria o re-alocamento de recursos e tempo o 
que privaria outros pacientes mais aptos a serem salvos 
do tratamento no tempo adequado. Estes pacientes 
recebem o mínimo ou nenhum tratamento e são reava-
liados quando os recursos estiverem disponíveis. Não 
há definição absoluta para este grupo porque a triagem 
é individualizada de acordo com o número e a gravidade 
dos acidentes relacionados aos recursos disponíveis.

Os princípios da consulta urológica durante um acidente de 
massa:
•  Descartar uma subtriagem realizada pelo cirurgião 

responsável, e realizar um levantamento preliminar rápido 
de cada paciente.

•  Evitar procedimentos de imagem desnecessários, 
tais como tomografia computadorizada e uretrografia 
retrógrada. Estes procedimentos devem ser realizados 
mais tarde, após os protocolos de desastre em massa 
terem sido suspensos.
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•  Tratar pacientes instáveis que devam realizar cirurgia 
usando os princípios do controle de danos.

•  Os pacientes estáveis com suspeita de lesões renais 
devem ser transferidos para a enfermaria cirúrgica sem 
procedimentos de imagem. Reavaliar se há qualquer 
alteração do seu estado hemodinâmico, ou, quando 
possível, tal como ditado pelas restrições do evento 
de vítimas em massa. Pacientes tratados desta forma 
postergada devem ser tratados de acordo com os 
protocolos tradicionais de gestão de trauma.

•  Procedimentos “mínimos aceitos” devem ser realizados 
a fim de transferir os pacientes para as enfermarias 
cirúrgicas, por exemplo, derivação suprapúbica quando a 
bexiga ou lesões uretrais são suspeitos, fixação e ligadura 
dos vasos com sangramento de ferimentos dos órgãos 
genitais externos etc.



359Trauma Urológico

Tradução autorizada para a Língua Portuguesa: 

Dr. Gilberto Laurino de Almeida
Especialidade Urologia 
Mestrado Urologia Oncológica - Instituto de Pesquisas Médicas/PR
Principal afiliação: Professor de Urologia da Universidade do Vale do 
Itajaí/UNIVALI
EAU Clinical Fellowship - Uro-Oncology and Robotic Surgery, 
European Institute of Oncology/Milan
Membro da Comissão de Seleção e Título de Especialista/SBU
Membro Titular da SBU

Revisão:

Dr. Fernando Meyer
Mestre e Doutor em Cirurgia pela UFPR
Professor Titular de Urologia PUCPr
Chefe do Serviço de Urologia e Transplante Renal do Hospital 
Universitário Cajuru PUCPR
Membro Titular da SBU

O processo de tradução para a língua portuguesa foi realizado sob 
supervisão da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). A European 
Association of Urology (EAU), juntamente com sua comissão de dire-
trizes (Guidelines Office), não se responsabiliza pela correção das 
traduções disponibilizadas.

Este texto resumido é baseado na versão completa das Diretrizes da 
EAU (ISBN 978-90-79754-98-4), disponível para todos os membros da 
Associação Europeia de Urologia no portal: <http://www.uroweb.org>.



360 Dor Pélvica Crônica

DIRETRIZES DA EAU Em
DoR pélvIcA cRônIcA

(Texto parcialmente atualizado em Março 2016)

D. Engeler (Coordenador), A.P. Baranowski, J. Borovicka, P. Dinis-
Oliveira, S. Elneil, J. Hughes, E.J. Messelink (Vice-coordenador), 
A.C. de C. Williams
Colaboradores associados: A. Cottrell, S. Goonewardene

Eur Urol 2004;46(6):681-9
Eur Urol 2010;57(1):35-48
Eur Urol 2013;64(3):431-9

Introdução
As Diretrizes da EAU para dor pélvica crônica desempenham 
um papel importante no processo de melhora dos cuidados 
com pacientes portadores de dor abdominal e pélvica. Tanto 
na literatura quanto na prática diária tornou-se claro que a 
dor abdominal e pélvica são áreas ainda em evolução. As 
Diretrizes da EAU têm como objetivo ampliar a consciência 
dos profissionais de saúde no campo da dor abdominal e 
pélvica e ajudar aqueles que tratam pacientes com dor abdo-
minal e pélvica em sua prática diária. As Diretrizes são um 
instrumento útil não só para os urologistas, mas também para 
ginecologistas, cirurgiões, fisioterapeutas, psicólogos e tera-
peutas da dor.
Esta versão de bolso tem como objetivo sintetizar as mensa-
gens clínicas importantes descritas no texto integral e é apre-
sentado como uma série de “ações baseadas em recomenda-
ções”, que seguem o padrão de níveis de evidência utilizados 
pela EAU (ver capítulo de Introdução do livro Guidelines EAU, 
ISBN 978-90-79754-98-4).
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Síndromes de dor pélvica crônica 
classificação
Muito debate sobre a classificação de dor pélvica crônica 
(CPP) ocorreu, está em curso e continuará no futuro. A 
Classificação envolve três aspectos da definição de uma con-
dição: fenotipagem, terminologia e taxonomia.

Definição de cpp
A dor pélvica crônica é a dor crônica ou persistente percebi-
da* em estruturas relacionadas com a pelve de homens ou 
mulheres. Ela é frequentemente associada com desfechos 
cognitivos, comportamentais, sexuais e emocionais negativos, 
bem como com sintomas do trato urinário inferior, sexual, 
intestinal, assoalho pélvico ou disfunção ginecológica.
(*Percebida indica que o paciente e o médico, com o melhor 
de sua capacidade a partir da história, exame e investigações 
– quando apropriado – localizaram a dor como sendo percebi-
da na região pélvica anatômica).

Definição de cppS
Síndrome da dor pélvica crônica(CPPS) é a ocorrência de 
CPP quando não há nenhuma infecção comprovada ou 
outra patologia doença local óbvia que pode ser responsá-
vel pela dor. Ela é frequentemente associada com desfe-
chos cognitivos, comportamentais, sexuais ou emocionais 
negativos, bem como com sintomas do trato urinário infe-
rior, sexual, disfunção do intestino ou ginecológico. CPPS é 
uma subdivisão do CPP.
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Tabela 1: classificação das síndromes de dor pélvica crônica
Eixo I Região Eixo II

Sistema
Eixo III

Órgão-alvo identificado com a síndrome 
dolorosa como identificado pela História, 

Ex fisico e Ix

Eixo Iv 
características 

referidas

Eixo v 
características 

temporais

Eixo vI 
características

Eixo vII
 Sintomas

associados

Eixo vIII 
Sintomas psi-

cológicos

Dor 
pélvica 
crônica

Doença 
específica 
associada 
com dor 
pélvica 
crônica

OU

Síndrome 
da dor 
pélvica

Urológica Próstata Suprapúbica
Inguinal
Uretral

Peniana/
clitoriana
Perineal

Retal
lombar

Nádegas
Coxas

Início
Agudo

Crônico

 OCORRÊNCIA
Esporádica

 Cíclica
Contínua

MOMENTO
Enchimento

Esvaziamento
Pós-miccional

 Pós-micc. 
tardio

GATILHO
Provocado

Espontâneo

Dolorido
 Queimação

Fincada
Choque

UROLÓGICOS
Frequência

Noctúria
Hesitação

Fluxo disfuncional
Urge-incontinência

GINECOLÓGICO
Menstrual

Menopausa

GASTROINTESTINAL
Constipação

Diarreia
Estufamento

Urge-
Incontinência

 NEUROLÓGICAL
Disestesia

Hiperestesia
Alodinia

Hiperalgesia
 SEXUAL

Satisfação
Dispareunia
Evitar Sexo

Disfunção Erétil 
Medicação

MUSCULAR
Disfunção

Fasciculação

  PELE
 Alterações Tróficas

Alterações
Sensitivas

ANSIEDADE
Sobre a dor
ou a causa

da dor

Pensamento
catastrófico 
sobre a dor

DEPRESSÃO
Atribuída
a dor ou 
impacto
da dor

Atribuída a
outras causas

Não atribuída
 Sintomas de 

PTSD

Reviver
situação

Evitar
situações

Bexiga
Escroto Testiculo Epididimo

Penis-Uretra
Pós-vasectomia

Ginecológica Vulva  Vestíbulo Clitoris
Endometriose associada

CPPS com exacerbações cíclicas
Dismenorreia

Gastrointestinal Cólon irritável
Dor anal crônica

Dor anal crônica intermitente
Nervos perifé-

ricos
Síndrome do nervo pudendo

Sexual Dispareunia
Dor pélvica com disfunção sexual

Psicológica Qualquer órgão pélvico

Músculo-
esquelética

Músculos do assoalho pélvico 
Músculos abdominais Espinhal

Coccix

 Ix = Investigação; PTSD = Doença do stress pós-traumático.
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Tabela 2: Síndromes de dor Urológica 

Síndromes da Dor Urológica
Síndromes de dor Abdominal e pélvica
Síndrome da 
dor prostática 
(ppS) ou 
prostatodínea

PPS é a ocorrência de dor episódica persistente ou 
recorrente (que é convincentemente reproduzida pela 
palpação da próstata). Não há infecção comprovada 
ou outra doença local óbvia. PPS é frequentemente 
associada com desfechos cognitivos, comportamen-
tais, sexuais ou emocionais negativos, bem como com 
sintomas do trato urinário inferior e disfunção sexual. 
O termo "prostatite crônica" continua a ser equipara-
do com o do PPS. Na opinião dos autores, este é um 
termo impróprio, embora se reconheça que ele tem 
uma longa história de uso. O consenso do NIH inclui 
infecção (tipos I e II), que os autores postulam que não 
deve ser considerado como PPS, mas dor pélvica asso-
ciada à doença específica.

Síndrome da 
bexiga dolorosa 
(BpS)

BPS é a ocorrência de dor persistente ou recorrente 
percebida na região da bexiga urinária, acompanhada 
por pelo menos um outro sintoma, tal como dor que 
piora com o enchimento da bexiga ou frequência uri-
nária noturna ou diurna. Não há infecção comprovada 
ou outra patologia local óbvia. BPS é frequentemente 
associada com desfechos cognitivos, comportamen-
tais, sexuais ou emocionais negativos, bem como com 
sintomas do trato urinário inferior e disfunção sexual. 
BPS provavelmente representa um espectro hetero-
gêneo de distúrbios. Pode haver tipos específicos de 
inflamação como uma característica em subgrupos 
de pacientes. Localização da dor pode ser difícil pelo 
exame, por conseguinte, um outro sintoma balisador é 
necessário. Cistoscopia com hidrodistensão e biópsia 
podem ser indicadas para definir fenótipos.
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Síndrome da dor 
escrotal

Síndrome da dor escrotal é a ocorrência de dor persis-
tente ou recorrente episódica, localizada dentro dos 
órgãos do escroto, e pode ser associada com sintomas 
sugestivos do trato urinário ou disfunção sexual. Não 
há infecção comprovada ou outra doença local óbvia. 
Síndrome da dor escrotal é frequentemente associada 
com desfechos cognitivos, comportamentais, sexuais 
ou emocionais negativos, bem como com sintomas 
do trato urinário inferior e disfunção sexual. Síndrome 
da dor escrotal é um termo genérico e é utilizado 
quando o local da dor não é claramente testicular ou 
no epidídimo. A dor não está na pele do escroto, mas é 
percebida dentro dos seus conteúdos, de uma maneira 
semelhante à dor idiopática no peito.

Síndrome da dor 
testicular

Síndrome da dor testicular é a ocorrência de dor per-
sistente ou recorrente episódica percebida nos testí-
culos, e pode ser associada com sintomas sugestivos 
do trato urinário ou disfunção sexual. Não há infecção 
comprovada ou outra doença local óbvia. Síndrome da 
dor testicular é associada frequentemente com desfe-
chos cognitivos, comportamentais, sexuais ou emocio-
nais negativos, bem como com sintomas sugestivos do 
trato urinário inferior e disfunção sexual.

Síndrome da dor 
no epidídimo

Síndrome da dor no epidídimo é a ocorrência de dor 
persistente ou recorrente episódica percebida no epi-
dídimo, e pode ser associada com sintomas sugestivos 
do trato urinário ou disfunção sexual. Não há infecção 
comprovada ou outra doença local óbvia. Síndrome de 
dor epidídimo é frequentemente associada com desfe-
chos cognitivos, comportamentais, sexuais ou emocio-
nais negativos, bem como com sintomas sugestivos do 
trato urinário inferior e disfunção sexual.

Síndrome da dor 
peniana

Síndrome da dor peniana é a ocorrência de dor no 
pênis que não é primariamente na uretra, na ausência 
de infecção comprovada ou outra doença local óbvia. 
Síndrome da dor peniana é frequentemente associada 
com desfechos cognitivos, comportamentais, sexuais 
ou emocionais negativos, bem como com sintomas 
sugestivos do trato urinário inferior e disfunção sexual.
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Síndrome da dor 
uretral

Síndrome da dor uretral é a ocorrência de dor crôni-
ca ou recorrente episódica percebida na uretra, na 
ausência de infecção comprovada ou outra doença 
local óbvia. Síndrome da dor uretral é frequentemente 
associada com desfechos cognitivos, comportamen-
tais, sexuais ou emocionais negativos, bem como com 
sintomas sugestivos do trato urinário inferior, sexual, 
disfunção do intestino ou ginecológico. Síndrome da 
dor uretral pode ocorrer em homens e mulheres.

Síndrome da dor 
escrotal pós-
vasectomia 

Síndrome da dor escrotal pós-vasectomia é uma 
síndrome de dor escrotal que se segue à vasectomia. 
Síndrome da dor escrotal pós-vasectomia é frequente-
mente associada com desfechos cognitivos, comporta-
mentais, sexuais ou emocionais negativos, bem como 
com sintomas sugestivos do trato urinário inferior e 
disfunção sexual. Dor pós-vasectomia pode ser tão 
frequente como 1 % após a vasectomia, possivelmente 
mais frequente. Os mecanismos são mal compreendi-
dos e é por essa razão considerada uma forma especial 
de síndrome da dor escrotal.

Síndrome da dor ginecológica: Genitália externa 
Síndrome da dor 
vulvar

Síndrome da dor vulvar é a ocorrência de dor vulvar 
episódica persistente ou recorrente. Não há infecção 
comprovada ou outra patologia óbvia local. Ela é fre-
quentemente associada com desfechos cognitivos, 
comportamentais, sexuais ou emocionais negativos, 
bem como com sintomas sugestivos do trato urinário 
inferior, sexual, disfunção do intestino ou ginecológico. 
Embora a dor percebida na vulva tenha sido incluída 
nas desordens sexuais no manual DSM-IV-R para a 
classificação de transtornos psiquiátricos, não há base 
científica para tal classificação, e dor percebida na 
vulva é melhor entendida como um problema de dor 
que normalmente tem componentes psicológicos.
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Não há nenhuma evidência para a sua classifica-
ção como um transtorno psiquiátrico. A Sociedade 
Internacional para o Estudo da Doença vulvovaginal 
(ISSVD) usou o termo vulvodinia onde usamos o termo 
síndrome de dor vulvar. De acordo com o ISSVD, vulvo-
dinia é dor vulvar que não é corroborada por qualquer 
achado físico. O ISSVD definiu vulvodinia como “des-
conforto vulvar, na maioria das vezes descrita como 
dor em queimação, que ocorre na ausência de achados 
visíveis relevantes ou distúrbios neurológicos específi-
cos ou clinicamente identificáveis”. Se achados físicos 
estão presentes, a paciente é portadora de dor vulvar 
devido a uma causa especificada. O ISSVD subdividiu 
vulvodinia com base na localização da dor e caracterís-
ticas temporais da dor (por exemplo, provocada ou não 
provocada). As definições a seguir são baseadas em 
que a abordagem.

Síndrome da 
dor vulvar 
generalizada

Síndrome da dor vulvar generalizada refere-se a uma 
síndrome de dor vulvar em que a dor / ardor não pode 
ser de forma consistente e precisamente localizada 
por mapeamento de pontos de pressão através de 
sondagem com um aplicador com ponta de algodão ou 
instrumento similar. Em vez disso, a dor é difusa e afeta 
todas as partes da vulva. O vestíbulo vulvar (a parte 
que se situa entre os pequenos lábios em que estão 
o meato uretral e introito vaginal) pode ser envolvido, 
mas o desconforto não se limita ao vestíbulo. Esta 
síndrome da dor é frequentemente associada com 
desfechos cognitivos, comportamentais, sexuais ou 
emocionais negativos.

Síndrome da dor 
vulvar localizada

Síndrome da dor vulvar localizada refere-se à dor que 
pode ser consistentemente e precisamente localizada 
por mapeamento de pontos de pressão em uma ou 
mais porções da vulva. Clinicamente, a dor geralmente 
ocorre como um resultado da provocação (toque, 
pressão ou fricção). Síndrome de dor vulvar localizada 
pode ser subdividida em síndrome de dor vestibular e 
síndrome de dor no clitóris.
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Síndrome da dor 
vestibular

Síndrome da dor vestibular refere-se à dor que pode 
ser localizada através de mapeamento de pontos de 
pressão no vestíbulo ou é entendida como sendo na 
área do vestíbulo.

Síndrome da dor 
clitoriana

Síndrome da dor clitoriana refere-se à dor que pode ser 
localizada através de mapeamento de pontos de pres-
são que aponte para o clitóris ou é entendida como 
sendo na área do clitóris.

Sistema Ginecológico: Síndrome da dor pélvica interna 
Síndrome da 
dor associada à 
endometriose

Síndrome da dor associada à endometriose é a dor 
pélvica crônica ou recorrente em pacientes com 
endometriose confirmada por laparoscopia. O termo 
é usado quando os sintomas persistirem apesar do 
tratamento adequado da endometriose. Ela é fre-
quentemente associada com desfechos cognitivos, 
comportamentais, sexuais ou emocionais negativos, 
bem como com sintomas sugestivos do trato urinário 
inferior, sexual, disfunção do intestino ou ginecológico. 
Muitas pacientes têm dor desproporcional às lesões 
da endometriose; este termo é usado para cobrir esse 
grupo de pacientes. A endometriose pode ser um 
achado incidental, nem sempre é doloroso, e o grau 
da doença visto por laparoscopia não se correlaciona 
com a gravidade dos sintomas. Tal como acontece com 
outros doentes, muitas vezes elas têm mais de um 
órgão envolvido.

cppS com 
Exacerbações 
cíclicas

CPPS com exacerbações cíclicas cobre a dor de órgãos 
não ginecológicos que frequentemente mostra exacer-
bações cíclicas (por exemplo, IBS ou BPS), bem como a 
dor semelhante à associada à endometriose / adeno-
miose, mas onde nenhuma doença é identificada. Esta 
condição é diferente de dismenorreia, em que a dor 
está presente apenas com a menstruação.

Dismenorreia Dismenorreia é a dor com a menstruação que não 
está associada com uma patologia bem definida. 
Dismenorreia deve ser considerada como uma síndro-
me de dor crônica se for persistente e associada com 
desfechos comportamentais, sexuais ou emocionais 
negativos.
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Síndromes de dor pélvica Gastrointestinal
Síndrome do 
cólon Irritável 
(IBS)

O IBS é a ocorrência de dor crônica ou recorrente epi-
sódica percebida no intestino, na ausência de infecção 
comprovada ou outra patologia local óbvia. Disfunção 
intestinal é frequente. IBS é frequentemente associada 
com preocupação com a função intestinal e desfechos 
negativos cognitivos, sexuais, emocionais ou compor-
tamentais, bem como com sintomas do trato urinário 
inferior ou disfunção ginecológica.   
A classificação abaixo baseia-se nos critérios de Roma 
III: 3 meses de sintomas contínuos ou recorrentes de 
dor abdominal ou irritação que possa ser aliviada com 
um movimento intestinal, pode ser associado com uma 
mudança de frequência, ou pode estar relacionada 
com uma alteração na consistência das fezes. Dois ou 
mais dos seguintes estão presentes pelo menos 25 % 
do tempo: alteração na frequência das fezes (> 3 eva-
cuações por dia ou < 3 por semana); diferença notável 
na forma de fezes (fezes duras, soltas, aquosa ou mal 
formadas); eliminação de muco nas fezes; inchaço ou 
sensação de distensão abdominal; ou  passagem alte-
rada das fezes (por exemplo, sensação de evacuação 
incompleta, esforçando-se, ou urgência). Sintomas 
extraintestinais incluem: náuseas, fadiga, inchaço, 
mesmo após uma pequena refeição e vômitos.

Síndrome da dor 
anal crônica

Síndrome da dor anal crônica é a ocorrência de dor 
crônica ou recorrente episódica percebida no ânus, 
na ausência de infecção comprovada ou outra doença 
local óbvia. Síndrome de dor anal crônica é muitas 
vezes associada com desfechos cognitivos, comporta-
mentais, sexuais ou emocionais negativos, bem como 
com sintomas sugestivos do trato urinário inferior, 
sexual, disfunção do intestino ou ginecológico.

Síndrome da 
dor anal crônica 
intermitente

Síndrome da dor anal crônica intermitente refere-se a 
breve dor episódica intensa, que parece surgir no reto 
ou canal anal e que ocorre em intervalos irregulares. 
Isto está relacionado com a necessidade ou o proces-
so de defecação. Pode considerar-se um subgrupo da 
síndrome da dor anal crônica.
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Sistema musculoesquelético
Síndrome de 
dor  muscular do 
assoalho pélvico

Síndrome de dor muscular do assoalho pélvico é a 
ocorrência de dor no assoalho pélvico episódica, per-
sistente ou recorrente. Não há patologia local compro-
vada ou bem definida. Ela é frequentemente associada 
com consequências cognitivas, comportamentais, 
sexuais ou emocionais negativas, bem como com 
sintomas sugestivos do trato urinário inferior, sexual, 
disfunção do intestino ou ginecológico. Esta síndrome 
pode estar associada com hiperatividade ou pontos de 
gatilho nos músculos do assoalho pélvico. Os pontos-
gatilho também podem ser encontrados em vários 
músculos, como abdominais, coxa e músculos paraver-
tebrais e mesmo aqueles que não estão diretamente 
relacionados com a pélvis.

Síndrome de dor 
no cóccix

Síndrome da dor no cóccix é a ocorrência de dor crô-
nica ou recorrente, episódica e percebida na região 
do cóccix, na ausência de infecção comprovada ou 
outra doença local óbvia. Síndrome de dor no cóccix 
é frequentemente associada com consequências 
cognitivas, comportamentais, sexuais ou emocionais 
negativas, bem como com sintomas sugestivos do 
trato urinário inferior, sexual, disfunção do intestino ou 
ginecológico.

Epidemiologia, Etiologia e Fisiopatologia
Dor visceral crônica, dor pélvica e aspectos abdominais da 
dor pélvica

Recomendações: Dor pélvica crônica(cpp) e meca-
nismos

GR

Todos os envolvidos no manejo de CPP devem ter 
conhecimento dos mecanismos de dores periféricas 
e centrais.

A
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A avaliação inicial de pacientes com CPP deve envol-
ver:
•	  investigações destinadas à dor pélvica associada a 

doenças específicas.
•	  avaliação funcional, emocional, comportamental, 

sexual e outras questões de qualidade de vida, tais 
como efeito no trabalho e socialização.

A

Pacientes com CPPS devem ser manejados em um 
ambiente multidisciplinar e de multiespecialidades 
com a inclusão de todos os seus sintomas.

A

Avaliação diagnóstica
História e exame físico
A história é muito importante para a avaliação de pacientes 
com CPP. Síndromes de dor são diagnósticos sintomáticos, 
que são obtidos a partir de uma história de dor percebida na 
região da pélvis, e na ausência de outras doenças, para um 
mínimo de três dos últimos seis meses. Isto implica que a dor 
pélvica associada à doença específica causada por infecção 
bacteriana, neoplasias, anatômica primária ou doença funcio-
nal dos órgãos pélvicos e doença neurogênica deve ser des-
cartada. O exame clínico muitas vezes serve para confirmar 
ou refutar as impressões iniciais obtidas a partir de uma boa 
história. Os exames devem ser destinados a questões espe-
cíficas em que o resultado do exame pode mudar o manejo. 
Bem como uma análise local, um exame músculo-esquelético 
e neurológico geral deve ser considerado parte integrante da 
avaliação e realizado, se for o caso.
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Figura 1: Diagnosticando dor pélvica crônica (Dpc).
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Figura 2: Fenotipando a dor pélvica.

Recomendações para avaliação diagnóstica

Recomendações para o manejo da síndrome da dor 
prostática (SDp)

GR

Adapte os procedimentos diagnósticos ao paciente. 
Doenças específicas com sintomas similares, devem 
ser excluídas.

A

Use um instrumento validado de escore de sintomas 
e qualidade de vida como o NIH-CPSI, para avaliação 
inicial e seguimento.

B

Avalie a síndrome de dor prostática crônica e associe 
com o impacto e consequências sobre a cognição, 
comportamento, sexualidade, ou emoção, bem como 
com sintomas disfunções sexuais e urinárias baixas. 

B

CPSI = Chronic Prostatitis Symptom Index.

Urologia

Psicologia

Orgão específico

Infecção 

Sensibilidade
muscular

Fenotipando

Fluxo urinário, diário miccional, cistoscopia, ultrassom, urofluxometria

Neurológico

Abordagem

Ansiedade sobre a dor, depressão e perda de função, história de experiências sexuais negativas

Indague por queixas ginecológicas, gastroenterológicas, ano-retais e sexuais. Realize exames
ginecológicos e retais.

Culturais de sêmen e urina, culturas vaginais e culturas fecais. 

Indague por queixas neurológicas (diminuição ou perda da sensibilidade, disestesias).
Testes neurológicos durante exame �sico: problemas sensoriais, reflexo sacral e função muscular

Palpação do assoalho pélvico, dos músculos abdominais e glúteos. 
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Recomendações para o manejo da síndrome da bexi-
ga dolorosa (SBD)

GR

Pacientes com dor vesical devem ser submetidos à 
anestesia geral e cistoscopia rígida de acordo com   as 
diretrizes da ESSIC.

A

Depois da exclusão inicial de doenças específicas, os 
pacientes com sintomas de acordo com a definição 
acima devem ser diagnosticados com SBD pelo subti-
po e fenótipo.

A

Avalie sistematicamente doenças não vesicais asso-
ciadas à SBD.

A

Avalie as consequências e impactos negativos da SBD 
sobre a cognição, comportamento, sexualidade e seus 
aspectos emocionais.

A

Utilize escores validados de sintomas e qualidade de 
vida para avaliação inicial e seguimento. 

B

ESSIC = International Society for the Study of BPS;

Recomendações para o manejo dos aspectos gineco-
lógicos  Dpc 

GR

Todas as pacientes com dor pélvica devem ser subme-
tidas à história e exame físico completo ginecológico, 
incluindo laparoscopia, a fim de excluir causas tratá-
veis (ex: endometriose).

A

Recomendações para o manejo da síndrome da dor 
anorretal

GR

Testes funcionais são recomendados para a avaliação 
dos pacientes com dor anorretal.

A
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Recomendações para o manejo da neuralgia do 
pudendo.

GR

Excluir doenças e fatores de confusão. A
Se a síndrome da dor nervosa periférica é suspeitada, 
deve ser feito encaminhamento precoce a um espe-
cialista, e mantido manejo multidisciplinar.

B

Exames de imagem e os neurofisiológicos auxiliam 
no diagnóstico, mas os de imagem associados à 
localização dos nervos para injeção de anestésicos é 
preferencial. 

B

Recomendações para o manejo dos aspectos 
sexológicos na Dpc

GR

Pacientes que apresentam sintomas sugestivos 
de síndrome da dor pélvica crônica, devem realizar 
screening com vistas a detecção de abusos prévios, sem 
a sugestão inequívoca de relação causal com a dor. 

B

O modelo biopsicossocial deve ser aplicado na avalia-
ção do efeito da síndrome da DPC na função sexual da 
paciente.

B

O modelo biopsicossocial deve ser incorporado no 
modelo de pesquisa sobre o papel da DPC na função 
sexual.

B

Recomendações para o manejo dos aspectos 
psicológicos da Dpc

GR

Estresse psicológico é comum da DPC na mulher, mas 
deve ser interpretado no contexto da dor. 

A

Indague o paciente sobre o que ele pensa que ocasio-
ne a sua dor e aproveite a oportunidade para informa 
e reafirmar o que for apropriado. 

B
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Recomendações para o manejo da função do assoa-
lho pélvico

GR

Utilize a Classificação da ICS para disfunção muscular 
do assoalho pélvico.

A

Em pacientes com dor pélvica crônica é recomendado 
a procura de pontos miofasciais de gatilho (trigger 
points).

B

ICS = International Continence Society;

manejo
A filosofia de manejo da dor pélvica crônica é baseada em 
um modelo biopsicossocial. Esta é uma abordagem holística, 
com a participação ativa dos pacientes. Intervenções simples 
raramente funcionam isoladamente e devem ser considerados 
dentro de uma estratégia mais ampla de manejo personaliza-
do. A estratégia de manejo pode ter elementos de autogestão. 
Intervenções farmacológicas e não farmacológicas devem ser 
consideradas com uma compreensão clara dos potenciais 
resultados e benefícios. Estes podem incluir: psicologia, fisio-
terapia, medicamentos e intervenções mais invasivas.
Fornecer informações que sejam personalizadas e adequadas 
às necessidades, problemas, crenças e preocupações do 
paciente, é uma maneira poderosa para aliviar a ansiedade. 
Informações adicionais escritas com orientação de fontes 
confiáveis são úteis. Os médicos tendem a confiar em mate-
riais produzidos localmente ou produzidos por companhias 
farmacêuticas, de qualidade variável enquanto endossam a 
necessidade de materiais independentes para os pacientes.
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Recomendações para o manejo da síndrome da dor 
pélvica crônica (Dpc)

 GR

Ofereça opções de tratamento mutimodais e fenotipi-
camente dirigidas para DPC.

A

Um curso de drogas antimicrobianas (quinolonas e 
tetraciclinas) é recomendado no tratamento de ini-
cial de pacientes com um mínimo de 6 semanas em 
pacientes com DPC < 1 ano.

A

α-bloqueadores são recomendados para pacientes 
com DPC < 1 ano. 

A

Altas doses de pentosanpolissulfato de sódio são 
recomendados na DPC. 

A

Uso de AINEs é recomendado para utilização em DPC, 
mas efeitos colaterais de longo tempo de uso devem 
ser considerados.

B

Para DPC com repercussões psicológicas, tratamento 
psicológico focado na DPC, deve ser considerado. 

B

AINEs = anti-inflamatórios não-esteroidais;
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Recomendações para o manejo da SBD GR
Ofereça terapias orientadas pelo subtipo e fenótipo 
para SBD.

A

Técnicas multimodais, comportamentais, físicas e psi-
cológicas, devem ser sempre consideradas paralela-
mente às terapias orais ou tratamentos invasivos para 
síndromes dolorosas.

A

Administração de amitriptilina para SBD. A
Ofereça pentosanpolissulfato de sódio via oral para o 
tratamento de SBD.

A

Tratamento via oral com pentosanpolissulfato de 
sódio, mais heparina subcutânea, é recomendável 
especialmente nos pacientes que responderam pouco 
ao pentosanpolissulfato de sódio sozinho. 

A

Administre lidocaína com bicarbonato de sódio intra-
vesical antes de realizar métodos mais invasivos.

A

Administre pentosanpolissulfato de sódio intravesical 
antes de tratamentos mais invasivos, sozinho ou com-
binado com pentosanpolissulfato de sódio via oral.

A

Administre injeção submucosa de BTX-A mais hidro-
distensão se as terapias intravesicais falharam. 

A

Todas as cirurgias órgão-ablativas devem ser utiliza-
das como último recurso por cirurgiões com muita 
prática e experiência em SBD. 

A

Ofereça ácido hialurônico intravesical antes de medi-
das mais invasivas. 

B

Ofereça sulfato de condroitina intravesical antes de 
medidas mais invasivas.

B

Ofereça ressecção transuretral (ou coagulação ou 
laser) se houver lesões vesicais, mas em SBD tipo 3, 
somente.

B

Ofereça neuromodulação antes de intervenções mais 
invasivas para SBD. 

B
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Ofereça aconselhamento dietético. C
Ofereça heparina intravesical antes de medidas mais 
invasivas, sozinha ou em combinação com outros 
tratamentos.

C

Ofereça injeção intravesical de BTX-A , na parede da 
bexiga e trígono, se outras terapias com instilações 
intravesicais falharem.

C

Corticosteroides não são recomendados para trata-
mento em longo prazo.

C

Distensão vesical não é recomendável como trata-
mento para de SBD.

C

BTX-A: toxina botulínica A.

Recomendações para o manejo da síndrome da dor 
escrotal crônica

GR

Comece com opções gerais de tratamento para DPC. A
Sempre informe sobre o risco de dor pós-vasecto-
mia no aconselhamento de indivíduos que planejem 
vasectomia. 

A

 Para reduzir o risco de dor escrotal, abordagem aber-
ta, ao invés de laparoscópica para correção de hérnia 
inguinal é recomendada.

A

É recomendável a identificação de todos os nervos 
do cordão espermático durante o reparo da hérnia 
inguinal.

A

Para pacientes que são tratados cirurgicamente, 
denervação microcirúrgica do cordão espermático é 
recomendado.

A

 Recomenda-se que não se realize orquiectomia, a 
menos que todas as outras terapias, incluindo manejo 
e abordagem da dor, tenham falhado.

C
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Recomendações para o manejo da síndrome da dor 
uretral

GR

Inicie com tratamentos gerais para a dor pélvica crô-
nica. 

A

É recomendado que pacientes com síndrome da dor 
uretral sejam tratados por urologista e equipes multi-
disciplinares.

B

Quando os pacientes se encontram sob estresse 
psíquico ou outra patologia relevante que se associe 
com sintomas psíquicos, é recomendável orientá-lo a 
procurar tratamento psicológico a fim de melhorar a 
função e a qualidade de vida.

B

Recomendações para o manejo ginecológico da Dpc GR
Ofereça opções terapêuticas como terapia hormonal 
ou cirurgia para doenças e estados patológicos bem 
definidos.

B

Ofereça abordagem multidisciplinar para manejo da 
dor em doenças e estados patológicos persistentes. 

B

Recomendações para o manejo da dor anorretal fun-
cional

GR

Biofeedback é recomendado aos pacientes com dor 
pélvica e defecação dissinérgica.

A

Ofereça toxina botulínica A e estimulação eletrogalvâ-
nica na síndrome da dor anal crônica.

B

Ofereça estimulação percutânea do nervo tibial na 
síndrome da dor anal crônica. 

B

Ofereça neuromodulação sacral na síndrome da dor 
anal crônica. 

C
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Ofereça inalação de salbutamol na síndrome da dor 
anal crônica intermitente. 

C

Recomendações para o manejo da neuralgia do 
pudendo

GR

Diretrizes para dor neuropática são bem estabeleci-
das. Abordagens padrão para o manejo da dor neuro-
pática devem ser utilizadas.

A

Recomendações para o manejo dos aspectos sexuais 
da Dpc

GR

Ofereça estratégias comportamentais ao paciente e 
seu/sua parceira para lidar com as disfunções sexuais.

B

Treinamento dos músculos do assoalho pélvico é 
recomendado para melhorar a qualidade de vida e a 
função sexual.

B

Recomendações para o manejo da função do assoa-
lho pélvico

GR

Aplique o treinamento dos músculos pélvicos como 
primeira linha de tratamento em pacientes com sín-
drome da dor pélvica crônica

A

Em pacientes com assoalho pélvico hiperativo, bio-
feedback é recomendado por terapia adjuvante aos 
exercícios musculares.

A

Quando pontos miofasciais de gatilho são encon-
trados, o tratamento por pressão ou agulhamento é 
indicado.

A
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Recomendações da dor urogenital crônica/não aguda 
com opioides 

GR

Falência dos tratamentos habituais.  A
A decisão para instigar o uso de terapia com 
opioides de longa data, deve ser feita uma consulta a 
especialista treinado ou a outro médico, (incluindo o 
seu médico de família).

A

Quando existe na história a suspeita de uso abusivo 
de drogas, um psiquiatra ou psicólogo com interesse 
especial em manejo de drogadição deve ser envolvido. 

A
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O processo de tradução para a língua portuguesa foi realizado sob 
supervisão da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). A European 
Association of Urology (EAU), juntamente com sua comissão de dire-
trizes (Guidelines Office), não se responsabiliza pela correção das 
traduções disponibilizadas.

Este texto resumido é baseado na versão completa das Diretrizes da 
EAU (ISBN 978-90-79754-98-4), disponível para todos os membros da 
Associação Europeia de Urologia no portal: <http://www.uroweb.org>.
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Aviso legal

As diretrizes da  European Association of Urology (EAU)© publicadas 
pela Oficina de Diretrizes da EAU são recomendações baseadas em 
evidências e sistematicamente desenvolvidas através da incorporação 
de dados de extensas revisões de literatura dos estudos mais recentes 
disponíveis (até a data de publicação). O objetivo das diretrizes clínicas é 
ajudar os médicos na tomada de decisões clínicas, consentidas por seus 
pacientes. Entretanto, a aderência às diretrizes não garante sucesso nos 
resultados. Em última análise, os profissionais da área de saúde devem 
tomar suas próprias decisões terapêuticas baseadas em uma análise 
individual, levando em consideração as expectativas de seus pacientes, 
seu julgamento clínico, conhecimento e experiência. Uma diretriz não deve 
substituir o julgamento clínico no diagnóstico e tratamento de pacientes 
individuais. As diretrizes podem não ser completas ou precisas. A EAU 
e sua Oficina de Diretrizes (paneis, membros, empregados) renunciam 
toda responsabilidade pela acurácia ou integralidade de uma diretriz, e 
se eximem de todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação ao 
seu uso incorreto. Os usuários de diretrizes devem sempre procurar novas 
informações que possam impactar nas recomendações sobre diagnóstico 
e tratamento presentes em uma diretriz específica. Devido a sua natureza 
única – como diretrizes internacionais – as diretrizes da EAU não são incor-
poradas dentro de um sistema de saúde distinto; além disso, variações em 
ambientes clínicos, recursos ou características comuns de pacientes, não 
são contabilizadas.
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