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Dear Friends, fellow Urologists,

We are most honoured to have this opportunity to address the 
members of the Brazilian Society of Urology (SBU) on behalf 
of the European Association of Urology (EAU) and their 
Guidelines Office. 

Certainly, the occasion - the publication of the Portuguese 
translation of the 2012 print of the EAU ultra short guide-
lines - is quite fortuitous. The guidelines are one of the EAU’s 
core publications and clinical guidelines production has been 
a successful long-term project, of which the EAU are most 
proud. At the same time, we recognize that our organiza-
tion could not maintain such a large and costly programme 
without the support of the National Urological Societies, 
worldwide. We are indeed indebted to the Brazilian Society 
of Urology for their interest and help in disseminating this 
guidelines material amongst Brazilian clinicians and we sin-
cerely hope that we will be able to build further on this col-
laboration in the years to come. 

The EAU guidelines undoubtedly will present new informa-
tion in the coming years, but the most profound changes, 
which may not be evident, will relate to the way they are 
being produced. We have already seen a departure from 
expert opinion guidelines and evidence-based practice guide-
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lines towards more Evidence Based methodology, and this 
process will evolve further. Busy clinicians may not appreci-
ate all the finer methodological points but what the EAU 
(and most other major guidelines producers) are doing, is 
to establish procedures to limit the potential for bias (from 
any source, whether it be expert panel members, an organi-
zation, etc.); to enhance the level of transparency about the 
source of information in their guidelines; and to clarify the 
scientific basis is for the recommendations provided. Adding a 
“Grade” to each recommendation allows the expert physicians 
involved in the guideline production to introduce authorita-
tive nuance driven by clinically relevant information which is 
not always captured sufficiently in clinical studies. 

Because there are recognized limitations within the urologi-
cal scientific data, in particular for surgical topics, which is a 
large portion of our remit when we wish to still provide rec-
ommendations, some form of consensus finding processes still 
has to be used. In this regard, a more formal, structured and 
evidence based procedures are being introduced which will 
ensure a higher level of transparency, previously unattainable 
to give the user confidence in the process by which recom-
mendations are formulated.

Until perfect clinical studies, covering all aspects of our clini-
cal work, are available, we believe that the need for guidelines 
and guidance provided by experts will remain. and our goal is 
to continue to produce high-quality multidisciplinary docu-
ments which are used and endorsed by all involved in urologi-
cal care, and the current initiative by the Brazilian Society of 
Urology is a significant step in that aspiration.

Seeing this document, in Portuguese, clearly underlines that 
there are no boundaries in knowledge and that we are truly 
living in a global scientific environment.

Without a doubt the recipients of any accolades related to 
this print publication should be your president, Professor 
Aguinaldo Nardi, and the coordinator of the translation pro-
cess, Professor Márcio Averbeck, and their teams. This work 
would not have been undertaken without the foresight and 
hard work of your officers.

Our sincere congratulations to you both!

Prof.Per-Anders Abrahamsson  

Secretary-General European

Association of Urology

Mr. Keith F. Parsons

Chairman EAU Guidelines Office
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Prezados amigos urologistas,

Nós nos sentimos honrados em ter esta oportunidade de 
comunicação com os membros da Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU), em nome da Associação Européia de Urologia 
(EAU) e da sua secretaria de diretrizes (“Guidelines Office”).

Certamente, esta ocasião – a publicação da tradução em 
Língua Portuguesa das diretrizes de bolso da EAU, versão 
2012 – é muito feliz. As diretrizes representam uma das 
principais publicações da EAU e a produção destas diretrizes 
clínicas é considerada um projeto de longo prazo de sucesso, 
do qual a EAU tem muito orgulho. Concomitantemente, nós 
reconhecemos que a nossa organização não poderia manter 
um programa tão amplo e oneroso sem o apoio de outras 
sociedades urológicas nacionais, em nível mundial. Nós somos 
muito gratos à Sociedade Brasileira de Urologia pelo seu inte-
resse em ajuda a disseminar o texto das diretrizes entre os 
médicos brasileiros e nós sinceramente esperamos que novos 
projetos possam ser construídos nos próximos anos.

As diretrizes da EAU certamente irão apresentar novas infor-
mações nos próximos anos, mas as mudanças mais profundas, 
que podem não ficar evidentes, estarão relacionadas ao modo 
pelo qual as diretrizes estão sendo produzidas. Nós já vimos a 
tendência de substituição das diretrizes baseadas em opiniões 
de especialistas por uma metodologia baseada em evidências, 
e este processo ainda irá evoluir. Médicos sobrecarregados 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO EUROPÉIA
DE UROLOGIA (Traduzida para a Língua Portuguesa)



podem não verificar as questões metodológicas mais com-
plexas, mas o que a EAU (e outros produtores de diretrizes) 
está fazendo é: (1) estabelecer procedimentos que limitem os 
viéses potenciais (de qualquer natureza); (2) aumentar o nível 
de transparência sobre a fonte das informações nas suas dire-
trizes; e (3) assegurar uma base científica para as recomenda-
ções que serão feitas. A adição de um “grau” para cada reco-
mendação permite aos especialistas envolvidos na produção 
da diretriz a introdução de nuances guiadas por informações 
clinicamente relevantes, as quais nem sempre são capturadas 
de maneira adequada pelos estudos clínicos.

Em função das reconhecidas limitações dos dados científicos 
urológicos, particularmente na área cirúrgica, que representa 
uma grande proporção dos tópicos de interesse destinados 
às recomendações, alguma forma de “processo consensual” 
ainda precisa ser utilizada. Em relação aos consensos, proce-
dimentos estruturados, baseados em evidência, estão sendo 
introduzidos para assegurar um alto nível de transparência, 
para proporcionar confiança sobre o processo de formulação 
das recomendações.

Até que estudos perfeitos, cobrindo todos os aspectos da nossa 
prática clínica, estejam disponíveis, nós acreditamos que as 
diretrizes e aconselhamentos a partir de especialistas ainda 
serão necessárias. Nosso objetivo é continuar produzindo 
documentos multidisciplinares de alta qualidade que poderão 
ser usados e aprovados por todos os profissionais envolvi-
dos no cuidado urológico. A iniciativa atual da Sociedade 
Brasileira de Urologia é uma passo significativo neste sentido.
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A disponibilidade deste documento, em Língua Portuguesa, 
comprova claramente que não há fronteiras para o conheci-
mento e que nós estamos vivendo em um ambiente científico 
globalizado.

Sem dúvida, os beneficiários dos elogios relacionados a esta 
tradução impressa devem ser o presidente da SBU, Professor 
Aguinaldo Nardi, e o coordenador do processo de tradução, 
o Professor Márcio Averbeck, juntamente com suas equipes. 
Este trabalho não teria sido concretizado sem a visão e traba-
lho duro de seus colaboradores.

Nossos sinceros parabéns a vocês dois!

Prof.Per-Anders Abrahamsson  

Secretário-Geral da EAU    

Mr. Keith F. Parsons

Presidente da EAU

“Guidelines Office”





Sem fronteiras

No mundo contemporâneo não há espaço para diferenças geo-
gráficas e de linguagem. Trata-se de um novo tempo em que 
as informações e o conhecimento nao acatam fronteiras e, em 
sintonia com esse contexto, temos o prazer de entregar aos 
urologistas brasileiros a versão em português do Guidelines 
EAU 2012. Este é a primeira realização conjunta entre as duas 
Sociedades, SBU e EAU, em 2012 e se deve inicialmente à 
disposição de ambas as diretorias em trabalhar para que esta 
aproximação traga frutos para todos. Pará nós, brasileiros, 
que somos descendentes de povos europeus (portugueses, 
italianos, holandeses, franceses, espanhóis, alemães e outros), 
e que soubemos nos miscigenar com índios, africanos e 
asiáticos, é uma honra podermos através deste trabalho pro-
mover a reaproximação com as nossas origens. Agradecemos 
a diretoria da EAU, em nome do seu presidente Per-Anders 
Abrahamsson, que proporcionou todo o apoio necessário para 
avançarmos nas nossas fraternas relações.  Agradeço também 
a toda a equipe coordenada pelo Márcio Averbeck que conse-
guiu, em tempo muito curto, realizar esta tradução com todo 
rigor técnico-científico necessário para que pudessemos ter à 
disposição este farto e importante material. Temos absoluta 
certeza de que esta obra será de grande valia para todos os 
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Dr. Aguinaldo Nardi
Presidente da SBU

urologistas brasileiros. Agradeço ainda, a todos os associados 
da SBU, pela confiança depositada em nossa diretoria e pelo 
apoio que temos recebido nestes oito meses de gestão.

No boundaries

In the contemporary world there is no room for geographical 
and language differences. This is a new era, in which informa-
tion and knowledge go beyond borders. In tune with this con-
text, we are pleased to provide the Brazilian urologists with 
the 2012 EAU Pocket Guidelines translated into Portuguese 
Language.

This is the first joint implementation between the SBU and 
the EAU in 2012, and it is due to the `willingness of both 
boards to work together in the benefit of all’. 

To us, Brazilians, who are descendants of immigrants from 
Europe (Portuguese, Italian, Dutch, French, Spanish, German, 
and others), amalgamated with Indians, Africans and Asians, 
it is an honor to have the chance to work on this project and 
to promote rapprochement with our origins. 

We would like to thank the board of the EAU on behalf of its 
chairman Per-Anders Abrahamsson, which provided all the 
support to move forward and to strengthen our fraternal rela-
tionships. I must also thank the entire team, coordinated by 
Márcio Averbeck, who managed to perform this translation, 
with all technical and scientific required rigor, in a very short 
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time, so that we have the availability of this generous and 
important material. 

We are absolutely sure that this work will be of great value to 
all Brazilians urologists. 

Thanks also to all members of the SBU, for the confidence in 
our management and for the support we have received during 
first eight months of 2012. 

Dr. Aguinaldo Nardi
Chairman of SBU



Considerações sobre o Processo de Tradução 

para a Língua Portuguesa das Diretrizes 2012 da 

Associação Européia de Urologia

A autorização para a utilização e tradução das diretrizes da 
Associação Européia de Urologia (2012) foi um dos resul-
tados conseguidos pela atual gestão da SBU durante reu-
nião oficial realizada em Paris no dia 27 de Fevereiro de 
2012, no transcorrer do Congresso Europeu de Urologia.

Gostaríamos de agradecer aos membros da SBU que traba-
lharam no processo de tradução das diretrizes:

* Transplante renal: Dr. Fernando Meyer
* Urologia Pediátrica: Dr. Giovani Pioner
* LUTS em homens: Dr. João Manzano
* Ca urotelial do trato urinário superior: Dr. José Souto
* Ca de bexiga não-músculo-invasivo: Dr. Gustavo Carvalhal
* Ca de bexiga músculo-invasivo: Dr. Marcelo Bicca
* Ca de próstata: Dr. Marcelo Azevedo & Dr. Ricardo Zordan 
* Ca de rim: Dr. Ricardo Zordan & Dr. Marcelo Azevedo
* Ca de pênis: Dr. Ricardo Zordan & Dr. Marcelo Azevedo
* Ca de testículo: Dr. José Souto
* Disfunção sexual masculina: Dr. Carlos Da Ros
* Urolitíase: Dr. Charles Riedner
* Curvatura peniana: Dr. Carlos Da Ros



* Infertilidade masculina: Dr. Carlos Da Ros & Dr. 
Juliano Ferneda

* DAEM: Dr. Carlos Da Ros & Dr. Felipe Santos 
Franciosi

* Incontinência urinária: Dr. Daniel Silva
* Infecções urológicas: Dr. Geraldo Cavalcanti
* Disfunção Neurogênica do Trato Urinário Inferior: Dr. 

Márcio Averbeck
* Trauma urológico: Dr. Gilberto L. Almeida
* Dor pélvica crônica & Manejo da dor em urologia: Dr. 

Alexandre Fornari & Dra. Karin Anzolch

 
É importante lembrar das pessoas que trabalharam “nos 
bastidores”, junto à SBU, para que esta versão em língua 
portuguesa das diretrizes de bolso da EAU pudesse ser 
concretizada: meus sinceros agradecimentos ao Sr. Bruno 
Nogueira (diagramador) e a Sra. Rúbia Martins !
Também gostaria expressar minha gratidão à Sra. 
Astrid Driessen-Venhorst (Coordenadora de Relações 
Internacionais da EAU) e à Srta. Karin Plass (Gerência – 
EAU Guidelines Office) pela ajuda, disponibilidade e genti-
leza durante os inúmeros contatos realizados com a EAU. 
Durante todo o processo de tradução, contamos com o 
apoio incondicional da EAU, na pessoa do seu secretário 
geral da EAU, Prof. Per-Anders Abrahamsson, e do pre-
sidente da “Guidelines Office”, Mr. Keith F. Parsons. Em 
nome do Presidente da SBU, Prof. Aguinaldo Nardi, gostaria 
de agradecer pela confiança depositada no nosso trabalho !
A colaboração mútua entre a SBU e a EAU se estabeleceu 
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de maneira sólida no ano de 2012. Esperamos que os fru-
tos deste trabalho sejam colhidos por todos os associados 
da SBU, com o objetivo maior de educação médica conti-
nuada e atualização profissional.

Dr. Márcio Averbeck
Coordenador do Processo de Tradução

Departamento de Uro-Neurologia da SBU



EAU Pocket Guidelines (2012) – Considerations 

about the Translation Process

The authorization for the use and translation of EAU 
Pocket Guidelines was one of the results achieved by the 
current administration of the Brazilian Society of Urology 
(SBU) during official meeting (EAU-SBU) held in Paris 
on February 27, 2012, in the course of the European 
Congress of Urology.

We would like to thank the members of the SBU who 
worked in the translation process:

* Renal Transplantation: Dr. Fernando Meyer
* Paediatric Urology: Dr. Giovani Pioner
* Management of Male LUTS: Dr. João Manzano
* Upper Urinary Tract Urothelial Cell Carcinomas: Dr. 

José Souto
* Non-muscle Invasive Bladder Cancer: Dr. Gustavo

Carvalhal
* Muscle-Invasive and Metastatic Bladder Cancer: Dr. 

Marcelo Bicca
* Prostate Cancer: Dr. Marcelo Azevedo & Dr. Ricardo

Zordan
* Renal Cell Carcinoma: Dr. Ricardo Zordan & Dr. 

Marcelo Azevedo
* Penile Cancer: Dr. Ricardo Zordan & Dr. Marcelo

Azevedo
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Marcelo Azevedo
* Penile Cancer: Dr. Ricardo Zordan & Dr. Marcelo

Azevedo

* Testicular Cancer: Dr. José Souto
* Male Sexual Dysfunction: Dr. Carlos Da Ros
* Urolithiasis: Dr. Charles Riedner
* Penile Curvature: Dr. Carlos Da Ros
* Male Infertility: Dr. Carlos Da Ros & Dr. Juliano Ferneda
* Male Hypogonadism: Dr. Carlos Da Ros & Dr. Felipe 

Santos Franciosi
* Urinary Incontinence: Dr. Daniel Silva
* Urological Infections: Dr. Geraldo Cavalcanti
* Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction: Dr. Márcio 

Averbeck
* Urological Trauma: Dr. Gilberto L. Almeida
* Chronic Pelvic Pain & Pain management in Urology: Dr. 

Alexandre Fornari & Dr. Karin Anzolch

It is important to acknowledge some special people who 
worked “behind the scenes” to promote this project. My 
sincere thanks to Mr. Bruno Nogueira (layout artist) and to 
Ms. Rúbia Martins! It would have been impossible to accom-
plish this translation without your valuable help at the SBU 
headquarters. I must express my gratitude to Mrs. Astrid 
Driessen-Venhorst (Coordinator International Relations 
Office) and to Ms. Karin Plass (Guidelines Office Manager) 
for their help, availability and kindness during the numerous 
contacts made with the European Association of Urology.
Throughout the translation process, we could count on 
the unconditional support of the EAU, represented by its 
Secretary General, Prof. Per-Anders Abrahamsson, and the 
Guidelines Office Chairman, Mr. Keith F. Parsons. On behalf 
of Prof. Aguinaldo Nardi, President of the SBU, I would like 



to thank you for your confidence in our work!
The mutual collaboration between the SBU and the EAU 
has been solidly established in 2012. We hope that the 
Portuguese Language of the EAU Pocket Guidelines can 
benefit all the SBU members, with the ultimate goal of conti-
nuing medical education and professional development.

Dr. Márcio Averbeck
Coordinator of the Translation Process

Neurourology Department of the SBU
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Introdução
A Secretaria de Diretrizes da Associação Européia de 
Urologia (‘EAU Guidelines Office’) está feliz em apre-
sentar a edição 2012 das diretrizes de bolso - “Pocket 
Guidelines”. Esta versão resumida foi atualizada e melho-
rada para atender às demandas da EAU e de seus asso-
ciados. Para manter a qualidade, nós recomendamos que 
estas diretrizes sejam utilizadas em conjunto com os docu-
mentos completos, que estão disponíveis em cópia impres-
sa, CD ou no portal da EAU (www.uroweb.org).

Mais de 160 colaboradores trabalharam durante o ano para 
integrar as últimas pesquisas científicas às recomendações 
encontradas nestas diretrizes. Sua dedicação e perseveran-
ça resultaram nesta publicação atualizada; sem eles a ela-
boração das diretrizes não teria sido possível. Nós somos 
extremamente gratos a todos os colaboradores membros 
dos painéis, que dedicaram o seu tempo e energia para 
este projeto. As diretrizes de bolso também estão publi-
cadas online (www.uroweb.org/guidelines/online-guide-
lines/) para facilitar a consulta via computador, tablet ou 
smartphone.

A Secretaria de Diretrizes da EAU e seus colaboradores 
buscaram elaborar um documento informativo e fácil de 
usar. Nós esperamos que as nossas expectativas tenham 
se concretizado para tornar este “Pocket Guidelines” útil 
para você e, em última instância, para seus pacientes.
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Em nome do “Guidelines Office Board”,

Mr. K.F. Parsons
Presidente
EAU Guidelines Office Board
Prof.Dr. J. Irani, Vice-Presidente
Prof.Dr. C.R. Chapple
Prof. M. Fall
Prof.Dr. T. Hánuš
Prof.Dr. C. Llorente Abarca
Prof.Dr. T. Loch
Prof.Dr. D. Mitropoulos
Prof.Dr. J. N’Dow
Prof.Dr. H-P. Schmid
Prof.Dr. R. Sylvester

2 Introdução
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A Associação Européia de Urologia usa o seguinte sistema 
de graduação:

Tabela 1: Níveis 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 deli-
neado, 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 corre-
lação, relato de casos)

4 Evidência obtida de relatórios de comitês de especia-
listas ou opiniões ou experiência clínica de autorida-
de respeitada

*Modificado de Sackett et al. (1)

Deve-se ressaltar que quando as recomendações são graduadas, 
a relação entre o nível de evidência e o grau de recomendação 
não é diretamente linear. A disponibilidade de estudos clínicos 
randomizados pode não resultar necessariamente em um grau 
A de recomendação, quando houver limitação metodológica 
ou disparidade nos resultados publicados.
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Alternativamente, a ausência de alto nível de evidência não 
necessariamente exclui a possibilidade de um grau A de reco-
mendação, se houver experiência clínica suficiente e determi-
nada recomendação for consensual. Além disso, pode haver 
situação excepcional onde estudos não puderam ser realizados, 
em função de aspectos éticos ou outras razões. Nestes casos, 
pode existir indicação no texto (asterisco), fazendo referência à 
graduação baseada em consenso do painel.
A qualidade da evidência científica apresentada – apesar de ser 
um fator muito importante – tem que ser avaliada no contexto 
de benefícios e malefícios, valores, preferências e custo quando 
uma graduação é definida (2-4).

Tabela 2: Graus de recomendação*

Grau Natureza da Recomendação

A Baseada em estudos clínicos de boa qualidade e 
consistência sobre um tema específico e incluin-
do 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

*Modified from Sackett et al. (1)
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