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EAU PRESENTATION LETTER
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 guidelines - 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 organization 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 sincerely hope that we will be able to build further on this collaboration in the years to come.
The EAU guidelines undoubtedly will present new information 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-

lines towards more Evidence Based methodology, and this
process will evolve further. Busy clinicians may not appreciate 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 organization, 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 authoritative nuance driven by clinically relevant information which is
not always captured sufficiently in clinical studies.
Because there are recognized limitations within the urological scientific data, in particular for surgical topics, which is a
large portion of our remit when we wish to still provide recommendations, 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 recommendations are formulated.
Until perfect clinical studies, covering all aspects of our clinical 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 documents which are used and endorsed by all involved in urological 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 process, 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

Mr. Keith F. Parsons

Association of Urology

Chairman EAU Guidelines Office

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

podem não verificar as questões metodológicas mais complexas, 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 diretrizes; e (3) assegurar uma base científica para as recomendações que serão feitas. A adição de um “grau” para cada recomendação 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, procedimentos 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 envolvidos no cuidado urológico. A iniciativa atual da Sociedade
Brasileira de Urologia é uma passo significativo neste sentido.

A disponibilidade deste documento, em Língua Portuguesa,
comprova claramente que não há fronteiras para o conhecimento 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 trabalho duro de seus colaboradores.
Nossos sinceros parabéns a vocês dois!

Prof.Per-Anders Abrahamsson

Mr. Keith F. Parsons

Secretário-Geral da EAU

Presidente da EAU
“Guidelines Office”

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA SBU
EDITORIAL
Sem fronteiras

No mundo contemporâneo não há espaço para diferenças geográficas 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 promover 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 conseguiu, 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

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.

Dr. Aguinaldo Nardi
Presidente da SBU

COVER LETTER OF SBU
EDITORIAL
No boundaries

In the contemporary world there is no room for geographical
and language differences. This is a new era, in which information and knowledge go beyond borders. In tune with this context, 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 relationships. 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

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 resultados conseguidos pela atual gestão da SBU durante reunião 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 trabalharam 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 gentileza 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 presidente 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 frutos deste trabalho sejam colhidos por todos os associados
da SBU, com o objetivo maior de educação médica continuada e atualização profissional.

ocket Guidelines
2012 edition
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

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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 accomplish 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 continuing medical education and professional development.

Dr. Márcio Averbeck
Coordinator of the Translation Process
Neurourology Department of the SBU

Introdução
A Secretaria de Diretrizes da Associação Européia de
Urologia (‘EAU Guidelines Office’) está feliz em apresentar a edição 2012 das diretrizes de bolso - “Pocket
Guidelines”. Esta versão resumida foi atualizada e melhorada para atender às demandas da EAU e de seus associados. Para manter a qualidade, nós recomendamos que
estas diretrizes sejam utilizadas em conjunto com os documentos completos, que estão disponíveis em cópia impressa, 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 perseverança resultaram nesta publicação atualizada; sem eles a elaboração 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 publicadas online (www.uroweb.org/guidelines/online-guidelines/) 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
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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 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

*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.
3
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Alternativamente, a ausência de alto nível de evidência não
necessariamente exclui a possibilidade de um grau A de recomendação, se houver experiência clínica suficiente e determinada 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 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

*Modified from Sackett et al. (1)
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DIRETRIZES PARA O CÂNCER DE
BEXIGA NÃO MÚSCULO INVASIVO
(Texto atualizado em Dezembro de 2010)

M. Babjuk, W. Oosterlinck, R. Sylvester, E. Kaasinen,
A. Böhle, J. Palou, M. Rouprêt
Eur Urol 2011 Apr;59(4):584-94

Introdução
O grupo de trabalho da Associação Europeia de Urologia
(EAU) sobre o Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo publicou, anteriormente, uma versão extensa e outra resumida de
recomendações sobre a natureza, a classificação, os fatores
de risco, o diagnóstico, os fatores prognóstico e o tratamento
desta doença.
As recomendações mais recentes sobre o Câncer de Bexiga
Não Músculo Invasivo são muito reduzidas e baseadas na literatura existente até o final de 2010, com ênfase nos resultados
fundamentados em evidências derivadas, principalmente, de
estudos clínicos randomizados e de meta-análises. Tais recomendações podem ser utilizadas, portanto, como uma referência rápida para o tratamento dos pacientes com Câncer de
Bexiga Não Músculo Invasivo.
As recomendações do grupo de trabalho se aplicam tanto aos
pacientes com tumores papilares de estágio Ta e T1 quanto aos
pacientes com carcinoma in situ (CIS), uma neoplasia plana.
Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo
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A classificação dos tumores não músculo invasivos (Ta, T1 e
CIS) está demonstrada na Classificação dos Tumores Malignos
TNM, 7a. Edição, 2009 (Tabela 1).

Tabela 1: classificação TNM para os tumores de bexiga, 2009
T – Tumor Primário
Carcinoma papilar não músculo invasivo
Ta
Carcinoma in situ: “tumor plano”
Tis
Tumor invade o tecido conjuntivo subepitelial
T1
Tumor invade a camada muscular
T2
T2a camada muscular superficial (interna)
T2b camada muscular profunda (externa)
Tumor invade o tecido perivesical (além da camada
T3
muscular)
T3a invasão microscópica
T3b invasão macroscópica (massa extravesical)
Tumor invade quaisquer das seguintes estruturas:
T4
próstata, útero, vagina, parede pélvica, parede
abdominal
T4a Próstata, útero ou vagina
T4b Parede pélvica ou parede abdominal
N - Linfonodos

810 Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo

NX
N0
N1

Linfonodos regionais não podem ser avaliados
Ausência de metástases em linfonodos regionais
Metástase em um único linfonodo na pelve
(hipogástrico, obturador, ilíaco)
Metástases em múltiplos linfonodos na pelve
N2
(hipogástricos, obturadores, ilíacos externos ou présacrais)
Metástase(s) em linfonodo(s) ilíacos comun(s)
N3
M - Metástases à distância
MX Metástases não avaliadas
M0 Ausência de metástases
M1 Metástases à distância

Características dos estágios Ta, T1 e CIS
Os tumores Ta são confinados ao urotélio, apresentam configuração papilar em sua porção exofítica e não invadem a
lâmina própria do tecido conjuntivo urotelial, nem a musculatura detrusora.
Os carcinomas in situ (CIS) são carcinomas de alto grau (anaplásicos) confinados ao urotélio, mas com uma configuração
plana, não papilar. Diferentemente dos tumores papilares, os
CIS costumam aparecer sob a forma de uma mucosa avermelhada e aveludada, levemente elevada, mas frequentemente
são invisíveis. O CIS pode ser local ou difuso. Há três tipos
distinguíveis de CIS:
• CIS primário (sem tumores papilares prévios ou concomitantes);
• CIS secundário (história prévia de tumores papilares);
• CIS concomitante (na presença de tumores papilares).
Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo
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Grau histológico
Classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS)
de 1973
Adicionalmente às características arquiteturais, as células
individuais apresentam diferentes graus de anaplasia:
Grau 1: tumores bem diferenciados
Grau 2: tumores moderadamente diferenciados
Grau 3: tumores pouco diferenciados
Classificação da OMS de 2004
Um novo sistema de classificação foi proposto pela
Organização Mundial da Saúde e pela Sociedade Internacional
de Patologia Urológica (OMS/ISUP) em 1998 e atualizado
em 2004. Para as neoplasias uroteliais não músculo invasivas
foram sugeridas as categorias demonstradas na Tabela 2.

Tabela 2: Classificação de 2004 da OMS, neoplasias
uroteliais não músculo invasivas
Lesões planas
Hiperplasia (lesão plana ou papilar sem atipias)
Atipia reativa (lesão plana com atipias)
Atipia de significado desconhecido
Displasia urotelial
Carcinoma in situ (CIS) do urotélio
Lesões papilares
Papiloma urotelial (lesão completamente benigna)
Neoplasia urotelial de baixo potencial maligno
Carcinoma urotelial papilar de baixo grau
Carcinoma urotelial de alto grau
10
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O sistema da OMS de 2004 define o CIS como uma lesão não
papilar, ou seja, plana, na qual o epitélio superficial apresenta células com citologia maligna. Os tumores papilares são
classificados como neoplasias uroteliais papilares de baixo
potencial maligno, ou como carcinomas uroteliais, sendo que
as últimas podem ser subdivididas em dois graus: baixo grau
e alto grau (Tabela 2).
O grupo intermediário (G2) foi eliminado; tal grupo foi
motivo de controvérsia na classificação da OMS de 1973.
Recomenda-se o uso da classificação da OMS de 2004, pois
isto deve resultar em uma menor variabilidade diagnóstica
entre os patologistas. Entretanto, até a validação clínica da
classificação da OMS de 2004, ambas as classificações podem
ser utilizadas.
A maioria dos estudos clínicos publicados até então sobre
tumores de bexiga Ta e T1 utilizaram a classificação da OMS
de 1973; logo, as recomendações seguintes estão baseadas
nessa classificação.

Diagnóstico e tratamento inicial
O diagnóstico depende principalmente da cistoscopia, da
biópsia e da citologia urinária. Até o momento, os marcadores moleculares urinários não se mostraram superiores à
combinação de cistoscopia e citologia.
O tratamento inicial dos tumores papilares Ta e T1 consiste
na ressecção transuretral (RTU) completa da lesão, incluindo
parte do músculo subjacente. Uma segunda RTU deve ser
considerada, caso se suspeite de uma ressecção incompleta,
Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo
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por exemplo, quando tumores grandes ou múltiplos estiverem presentes, quando o patologista não descrever músculo
nas amostras, na presença de tumores T1 ou de alto grau.
A técnica de RTU está descrita nas recomendações da EAU
sobre o carcinoma não músculo invasivo da bexiga (Eur Urol
2011 Jun; 59 (6): 997-1008).
O diagnóstico de CIS se baseia na histologia das biópsias
vesicais retiradas de áreas suspeitas. Em pacientes com
citologia urinária positiva e ausência de lesões papilares,
recomenda-se a realização de múltiplas biópsias da mucosa
vesical normal, incluindo áreas da uretra prostática (biópsias
randomizadas).
A cistoscopia com fluorescência está indicada nestes casos,
uma vez que melhora as taxas de detecção do CIS. A citologia
urinária é uma ferramenta importante no diagnóstico e seguimento do CIS, devido a sua alta sensibilidade e especificidade
(superiores a 90%).
O carcinoma in situ não pode ser erradicado pela RTU, sendo
mandatório o tratamento suplementar.

Fatores prognósticos e tratamento adjuvante
Tumores papilares Ta e T1
Uma vez que os riscos de recorrência e de progressão dos
tumores após a RTU são elevados, recomenda-se a terapia
intravesical adjuvante para todos os estágios (Ta, T1 e CIS).
Todos os pacientes devem receber uma instilação de quimioterapia intravesical no pós-operatório imediato em até
6 horas da RTU, exceto nos casos de suspeita de perfuração
14
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vesical ou sangramento importante. Apesar da instilação imediata ser considerada mandatória, a escolha da droga (mitomicina C, epirubicina, ou doxorubicina) é opcional.
A opção por terapia intravesical adjuvante adicional depende dos riscos adicionais de recidiva e progressão, os quais
podem ser avaliados utilizando-se o escore (Tabela 3) e as
tabelas de risco (Tabela 4) da Organização Europeia para a
Pesquisa e Tratamento do Câncer (EORTC). Pacientes com
tumores múltiplos, grandes (> 3 cm) e recorrentes (> 1 recorrência/ ano) apresentam os maiores riscos de recorrência
enquanto que pacientes com tumores de estágio T1, tumores
de alto grau e o CIS apresentam os riscos mais elevados de
progressão.
A quimioterapia intravesical reduz os riscos de recorrência
mas não os de progressão e está associada a efeitos colaterais menores. A imunoterapia intravesical com o Bacilo de
Calmette-Guérin (BCG) (de indução e de manutenção) é
superior à quimioterapia intravesical em reduzir as recorrências e em evitar ou retardar a progressão para a doença músculo invasiva. No entanto, o BCG intravesical é mais tóxico.

Recomendações para tumores de baixo risco
Pacientes com tumores únicos, pequenos, Ta de baixo
grau sem CIS, com baixo risco de recorrência e de
progressão devem receber:
1. Uma RTU completa
2. Uma instilação imediata de quimioterapia intravesical (a escolha da droga é opcional)
3. Não se recomenda nenhum tratamento adicional
antes da recorrência
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Recomendações para tumores de alto risco
Pacientes com tumores papilares Ta ou T1 de alto
grau, com ou sem CIS concomitante, e pacientes com
CIS isolado apresentam elevados riscos de progressão.
O tratamento deve consistir de:
1. RTU completa dos tumores papilares seguida por
instilação vesical de um agente quimioterápico no pós-operatório imediato (a escolha da droga é opcional)
2. Uma segunda RTU após 4-6 semanas
3. Imunoterapia intravesical com BCG (dose completa
ou reduzida no caso de efeitos colaterais). Terapia de
manutenção por, pelo menos, 1 ano se faz necessária, embora ainda não esteja definido qual o melhor
esquema para manutenção.
4. Pode-se oferecer cistectomia imediata aos pacientes
com risco mais elevado de progressão.
5. Recomenda-se cistectomia a pacientes com falha
terapêutica ao BCG.
BCG=Bacilo de Calmettte-Guérin; CIS=carcinoma in situ;
RTU=ressecção transuretral.
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Tumores de risco intermediário
Nos pacientes de risco intermediário, a terapia intravesical
adjuvante se faz necessária, mas não há consenso sobre a
melhor droga e sobre o melhor esquema de tratamento.
O BCG é mais eficaz do que a quimioterapia, tanto na redução das taxas de recorrência, quanto na redução das taxas de
progressão, mas apresenta maiores efeitos colaterais locais e
sistêmicos.
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Recomendações para tumores de risco intermediário
O principal objetivo no tratamento dos tumores de
risco intermediário é a prevenção da recorrência e da
progressão, sendo que a recorrência clínica é a mais
frequente. O tratamento inclui:
1. RTU completa, seguida pela instilação pós-operatória imediata de um agente quimioterápico (a escolha
da droga é opcional).
2. Uma segunda RTU após 4-6 semanas, quando a ressecção inicial for incompleta.
3a. Quimioterapia intravesical adjuvante (a escolha da
droga é opcional), com programação opcional, embora
a duração do tratamento não deva exceder 1 ano.
Ou
3b. Imunoterapia intravesical com BCG (dose plena
ou reduzida no caso de efeitos colaterais). A terapia de
manutenção por ao menos 1 ano é necessária, apesar
de não estar determinado o melhor esquema de manutenção.
BCG=Bacilo de Calmette-Guérin; CIS=carcinoma in situ;
RTU=ressecção transuretral.
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Tabela 3: Cálculo dos escores de recorrência e
de progressão
Fator
Número de tumores
Único
2a7
>8

Recorrência

Progressão

0
3
6

0
3
3
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Diâmetro do tumor índice
< 3 cm
0
0
> 3 cm
3
3
Taxas de recorrências prévias
0
0
Nenhuma
2
2
< 1 recorrência/ano
2
4
> 1 recorrência/ano
Categoria
Ta
0
0
T1
1
4
CIS concomitante
Não
0
0
Sim
1
6
Grau (OMS 1973)
0
0
G1
0
1
G2
5
2
G3
Escore total
0 - 17
0 - 23
CIS=carcinoma in situ; OMS=Organização Mundial da Saúde.

Tabela 4: Probabilidade de recorrência e de progressão
de acordo com o escore
Escore de
recorrência

Probabilidade
de recorrência
em 1 ano

Probabilidade
de recorrência
em 5 anos

Grupo de
risco de
recorrência

0
1-4
5-9
10-17

15%
24%
38%
61%

31%
46%
62%
78%

Baixo risco
Risco intermediário
Alto risco
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0
2-6

Probabilidade
de progressão
em 1 ano
0,2%
1%

Probabilidade
de progressão
em 5 anos
0,8%
6%

7-13
14-23

5%
17%

17%
45%

Escore de
progressão

Grupo de
risco de progressão
Baixo risco
Risco intermediário
Alto risco

Nota: as calculadoras eletrônicas para as Tabelas 3 e 4 encontramse disponíveis em http://www.eortc.be/tools/bladdercalculator/

Eur Urol 2006;49(3):466-77.
Carcinoma in situ
O Carcinoma in situ apresenta um elevado risco de progressão para doença músculo invasiva, que excede 50% em
alguns estudos.
A imunoterapia com BCG intravesical (de indução e de
manutenção) é superior à quimioterapia na obtenção de
respostas completas e na proporção de pacientes que permanecem livres de doença. Além disso, o BCG é superior à quimioterapia intravesical quanto à redução dos riscos de progressão, em comparação com as quimioterapias intra-vesicais
e com outros tipos de imunoterapia. A cistectomia radical é
precoce quando do diagnóstico fornece uma sobrevida livre
de doença excelente, mas acaba sendo um tratamento excessivo (“over-treatment”) em até 50% dos pacientes.

Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo
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Recomendações para o tratamento do CIS

GR

1. Na presença de CIS concomitante, a estratégia inicial de
tratamento (RTU, instilação intravesical precoce, segundo
RTU) baseia-se nas características do tumor papilar.

2. Imunoterapia com BCG intravesical incluindo um
mínimo de 1 ano de terapia de manutenção
3. Após 6 semanas de indução, um segundo curso
de 6 semanas de BCG ou ciclos de manutenção de
3 instilações semanais podem ser considerados não
respondentes, uma vez que cerca de 40-60% destes
pacientes responderão ao tratamento adicional com
BCG
4. Em pacientes que não respondem ao BCG em 6
meses, recomenda-se a cistectomia radical.
BCG=Bacilo de Calmette-Guérin; CIS=carcinoma in situ;
RTU=ressecção transuretral.

A
B

B

Seguimento dos pacientes com tumores de bexiga não
músculo invasivos
Os pacientes com tumores não músculo invasivos devem ser
acompanhados regularmente, devido aos riscos de recorrência
e de progressão. Entretanto, a frequência e a duração das cistoscopias de controle devem se adequar aos riscos específicos dos
pacientes. Usando as tabelas de risco (Tabelas 3 e 4), pode-se
predizer os riscos de recorrência e de progressão no curto e no
longo prazo, adequando-se o seguimento aos mesmos:
a. A detecção rápida de recorrências de doença músculo
invasiva e de doença não músculo invasiva de alto grau é
muito importante, uma vez que o retardo no diagnóstico
18
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destas condições pode apresentar consequências para a
sobrevida do paciente.
b. As recorrências nos pacientes do grupo de baixo risco
são quase sempre tumores de baixo grau e estadio.
Recorrências de tumores pequenos, não invasivos (Ta) e
papilares de baixo grau não apresentam perigos imediatos
para o paciente e sua detecção precoce não é essencial
para o sucesso de tratamentos futuros.
c. O resultado da primeira cistoscopia de controle aos 3 meses
após a RTU é um fator prognóstico muito importante dos
riscos de recorrência e de progressão. A primeira cistoscopia aos 3 meses pós-RTU deve ser realizada em todos os
pacientes com tumores não músculo invasivos de bexiga.
As recomendações a seguir são baseadas somente em estudos
retrospectivos.

Recomendações para cistoscopias de seguimento
Pacientes com tumores de baixo risco de recorrência e de progressão devem realizar uma cistoscopia
aos 3 meses. Caso negativa, a próxima cistoscopia
estaria indicada para 9 meses e, após isto, anualmente, por 5 anos.
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C

C
Os pacientes com tumores de alto risco de progressão devem realizar cistoscopias e citologia urinária
aos 3 meses. Caso negativas, as cistoscopias e citologias seguintes devem ser repetidas a cada 3 meses
por um período de 2 anos, a cada 4 meses no terceiro
ano, e a cada 6 meses após 5 anos e, então, anualmente. Uma investigação anual do trato urinário
superior está recomendada.
Câncer de
de Bexiga
Bexiga Não
Não Músculo
Músculo Invasivo
Invasivo
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Pacientes com risco intermediário de progressão (cerca C
de um terço dos pacientes) devem utilizar um esquema
intermediário de seguimento com cistoscopias e citologia, adaptado a fatores pessoais e subjetivos
Pacientes com CIS devem ser seguidos por toda a vida C
devido ao elevado risco de recorrência e de progressão, tanto na bexiga quanto em tecidos extravesicais.
A citologia urinária é essencial para a monitorização
do tratamento e deve ser solicitada em conjunção com
as cistoscopias (com biópsias de bexiga nos casos de
citologia positiva).
O esquema de seguimento recomendado é idêntico ao
dos pacientes com tumores de alto risco.
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DIRETRIZES PARA CARCINOMA UROTELIAL
DO TRATO URINÁRIO SUPERIOR

M. Rouprêt, R. Zigeuner, J. Palou, A. Boehle, E. Kaasinen, M.
Babjuk, R. Sylvester, W. Oosterlinck

Introdução

Eur Urol 2011 Apr;59(4):584-94

O Grupo de Trabalho da EAU para carcinoma urotelial (ou
carcinoma de células transicionais) do trato urinário superior
(CCT-TUS) atualizou recentemente as diretrizes para este tipo
de tumor. Este documento fornece uma breve visão geral das
diretrizes atualizadas da EAU.
CCT-TUS são raros e representam apenas 5-10% de CCTs. A
incidência anual estimada de CCT-TUS nos países ocidentais é
de, aproximadamente, 1-2 casos novos por 100.000 habitantes.
Tumores pielocalicinais são duas vezes mais comuns do que
tumores ureterais.
Os principais fatores ambientais que contribuem para o desenvolvimento de CCT-TUS são semelhantes àqueles associados
com câncer de bexiga, a saber, o fumo e a exposição ocupacional. Outros fatores ambientais que estão especificamente
associados à CCT-TUS incluem fenacetina, nefropatia por
ácido aristolóquico (toxina de uma planta, talvez relacionada à
nefropatia dos balcãs) e doença “black foot” (intoxicação por
arsênico).
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A morfologia dos CCT-TUS é semelhante à dos carcinomas da
bexiga. Mais de 95% são derivados do urotélio.

Classificação
A classificação dos CCT-TUS é dada pela classificação TNM
de tumores malignos, 7a edição, 2009.

Tabela 1: classificação TNM de 2009 para pelve renal e ureter*
T – Tumor Primário
Tumor primário não pode ser avaliado
Tx
Não há evidência de tumor primário
T0
carcinoma papilar não invasivo
Ta
Carcinoma in situ
Tis
Tumor invade, o tecido conjuntivo subepitelial
T1
Tumor invade a camada muscular
T2
(pelve renal) Tumor invade além da camada musT3
cular, a gordura peripélvica ou parênquima renal
adjacente
Tumor invade órgãos adjacentes ou a gordura perirT4
renal através do rim
N - Linfonodos regionais
NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados
Ausência de metástase em linfonodos regionais
N0
Metástase em um único linfonodo de 2 cm ou
N1
menos, na sua maior dimensão
Metástase em um único linfonodo maior que 2 cm,
N2
mas não superior a 5 cm na maior dimensão, ou linfonodos múltiplos, nenhum com mais do que 5 cm
em sua maior dimensão
8
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N3

Metástase em um linfonodo superior a 5 cm, em sua
maior dimensão

M - Metástases à distância
M0
M1

Ausência de metástases à distância
Metástases à distância

* Todas as diretrizes da EAU empregam o sistema TNM de classificação de tumores.

Grau do tumor
Até 2004, a classificação mais comum, usada para CCT-TUS,
era a classificação da OMS de 1973, que distinguia entre três
graus (G1, G2 e G3). Desde 2004, a nova classificação da
OMS distingue entre três grupos de tumores não invasivos:
neoplasia urotelial papilar de baixo potencial de malignidade
e carcinomas de baixo e de alto graus. Ambas as classificações estão em uso, atualmente, para CCT-TUS. Quase não há
tumores de baixo potencial de malignidade no TUS.

Diagnóstico
O diagnóstico de um CCT-TUS depende de técnicas de imagem, cistoscopia, citologia urinária e ureteroscopia diagnóstica.

Recomendações para o diagnóstico de CCT-TUS

GR

Citologia urinária
Cistoscopia para excluir um tumor da bexiga concomitante
Urografia feita através de TC-MS
(TC-MS = tomografia computadorizada “multi-slice”)

A
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A
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Além disso, as possíveis vantagens de uma ureteroscopia
devem ser discutidas na avaliação pré-operatória de qualquer CCT-TUS.

Fatores prognósticos
CCT-TUS que invadem a parede muscular geralmente têm
um prognóstico muito pobre. Os fatores prognósticos reconhecidos, em ordem decrescente de importância incluem:
• estágio do tumor e grau;
• carcinoma in situ (CIS) concomitante;
• idade;
• invasão linfática;
• arquitetura de tumor;
• necrose extensa do tumor;
• marcadores moleculares;
• localização do tumor;
• sexo.

Tratamento
Doença localizada
O tratamento radical do CCT-TUS consiste em nefroureterectomia radical (NUR) por cirurgia aberta, com excisão
de um “cuff” de bexiga. Este é o padrão-ouro para CCTTUS, independentemente da localização do tumor no TUS.
A ressecção do ureter distal e de seu orifício é realizada
porque esta parte do trato urinário apresenta um risco
considerável de recorrência. A dissecção linfonodal associada à NUR tem papel terapêutico e permite o estadiamento ideal da doença.

Carcinoma
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Recomendações para o tratamento radical do CCT-TUS
Nefroureterectomia radical
Indicações para tratamento radical do CCT-TUS
Suspeita de CCT-TUS infiltrativo (na imagem)
Tumor de alto grau (pela citologia urinária)
Multifocalidade (com dois rins funcionais)
Técnicas para NUR em CCT-TUS
Cirurgia aberta e laparoscópica são igualmente eficazes

GR
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Remoção do “cuff” de bexiga é um imperativo

A

Várias técnicas para excisão do “cuff” de bexiga são
aceitáveis

C

Linfadenectomia é recomendada para CCT-TUS
invasivo
NUR = nefroureterectomia radical

C

O tratamento conservador do CCT-TUS de baixo risco consiste em cirurgia conservadora, que permite a preservação da
unidade renal. Tratamento conservador do CCT-TUS pode
ser considerado, em casos imperativos (como insuficiência
renal, ou rim funcionante solitário), em determinados casos
eletivos (com rim contralateral funcionante), ou em casos de
tumores de baixo grau e estágio. A escolha da técnica (ureteroscopia, ressecção segmentar, ou por acesso percutâneo)
depende de contingências técnicas, da localização anatômica
do tumor e da experiência do cirurgião.

Recomendações para o tratamento conservador
do CCT-TUS
Indicações para tratamento conservador da CCT-TUS
Tumor unifocal
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Tumor pequeno (tamanho <1cm)
Tumor de baixo grau (por citologia ou biópsias)
Ausência de evidências de uma lesão infiltrativa em
urografia feita através deTC-MS*
Compreensão do seguimento rigoroso pelo paciente

B
B
B
B

Técnicas utilizadas para o manejo conservador do CCT-TUS
Laser deve ser usado no caso de tratamento
endoscópico
Ureteroscopia flexível é preferível à rígida
Ressecção parcial aberta é uma opção para tumores
do ureter pélvico

C

Abordagem percutânea é uma opção para tumores
calicinais pequenos, de baixo grau, inadequados
para tratamento ureteroscópico

C

C
C

*TC-MS = tomografia computadorizada “multi-slice”
A instilação de Bacillus Calmette-Guérin (BCG) ou mitomicina C no trato urinário por nefrostomia percutânea, ou através
de um cateter ureteral, é tecnicamente viável após tratamento
conservador da CCT-TUS. No entanto, os benefícios não
foram confirmados.

Doença avançada
Não existem benefícios de NUR em doença metastática
(M +), embora essa possa essa ser considerada como
uma opção paliativa.
Como CCT-TUS são tumores uroteliais, supõe-se que a
quimioterapia à base de platina deverá produzir resultados semelhantes aos observados em câncer de bexiga.
Carcinoma
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Atualmente, os dados disponíveis são insuficientes para
fornecer quaisquer recomendações.
A radioterapia parece ser pouco relevante hoje em dia, tanto
como terapia única, associada ou não à quimioterapia, quanto para tratamento adjuvante.

Seguimento
O seguimento rigoroso dos pacientes com CCT-TUS após
tratamento radical é necessário, a fim de detectar tumores
de bexiga metacrônicos (em todos os casos), recorrência
local e metástases à distância (no caso de tumores invasivos). Com manejo conservador, o TUS ipsilateral requer
um acompanhamento cuidadoso devido ao risco elevado
de recorrência.

Recomendações para o seguimento dos pacientes com
CCT-TUS após o tratamento inicial
Depois do tratamento radical, por pelo menos 5 anos GR
Tumor não invasivo
Cistoscopia / citologia urinária em 3 meses e depois
C
anualmente
Urografia feita através de TC-MS anualmente
C
Tumor invasivo
Cistoscopia / citologia urinária em 3 meses e depois
C
anualmente
Urografia feita através de TC-MS a cada 6 meses, por
C
2 anos e, em seguida, anualmente
TC-MS = tomografia computadorizada “multi-slice”; NUR =
nefroureterectomia radical
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Figura 1:
1: Fluxograma
proposto para
o tratamento
de CCU-TUS
Figure
Proposed flowchart
for the
management
of UUTUCC
UUT-UCC
CCT-TUS

Avaliação
diagnóstica:
Diagnostics
evaluation:
CT-urography,
urografia
feita através de CT,
urinary cytology, cystoscopy
citologia
urinária, cistoscopia,
(± ureteroscopy
with biopsies)
(±
uteroscopia com
biópsias)

- Unifocal tumour

Tumor unifocal,
< 1cm,
- Size <tamanho
1 cm
baixo grau,
aspectotumour
superficial na
- Low-grade
- Superficial
aspect
MDCTU
urografica
por on
TC-MS

Gold standardpadrão-ouro:
treatment:
Tratamento
Radical
nephroureterectomy
nefroureterectomia

tratamento
Conservativeconservador,
management:
uteroscopia,
ureteroscopy,resseção
segmentalsegmentar,
resection,
abordagem
percutânea
percutaneous
approach

Open
Aberto

Laparoscópico
Laparoscopic

Recurrence
Recorrência
Close
and stringent
follow-up
Seguimento
rigoroso

MDCT = multidetector computed tomography.
TC-MS = tomografia computadorizada “multi-slice”;

This short booklet text is based on the more comprehensive EAU guidelines
(ISBN: 978-90-79754-96-0), available to all members of the European
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DIRETRIZES PARA O CÂNCER DE BEXIGA
MÚSCULO INVASIVO E METASTÁTICO
(Texto atualizado em Fevereiro de 2012)

A. Stenzl (presidente), J.A. Witjes (vice-presidente),
E. Compérat, N.C. Cowan, M. De Santis, M. Kuczyk,
T. Lebret, M.J. Ribal, A. Sherif

Introdução
As publicações sobre câncer de bexiga músculoinvasivo e
metastático são, geralmente, baseadas em análises retrospectivas, incluindo estudos multicêntricos maiores e estudos de
controle bem designados. Os estudos subjacentes às atuais
diretrizes foram identificados através de uma revisão sistemática da literatura.
Evidentemente, as estratégias de tratamento ideais do CBMI
requerem o envolvimento de uma equipe multidisciplinar
especializada e um modelo de cuidados de integração para evitar a fragmentação dos cuidados do paciente.

Sistema de Estadiamento
A classificação TNM 2009 (UICC - Union for Cancer Control)
é utilizada para estadiamento (Tabela 1).
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Tabela 1: Classificação TNM (2009) para Câncer de
Bexiga
T – Tumor Primário
Tumor primário não pode ser avaliado
Tx
Não há evidência de tumor primário
T0
Carcinoma papilífero não invasivo
Ta
Carcinoma in situ: “tumor plano”
Tis
Tumor que invade o tecido conjuntivo subepitelial
T1
Tumor que invade o músculo
T2
T2a. Tumor que invade a musculatura superficial
T3
(metade interna)
T2b. Tumor que invade a musculatura profunda
(metade externa)
Tumor que invade o tecido perivesical
T3
T3a. Microscopicamente
T3b. Macroscopicamente (massa extravesical)
Tumor que invade qualquer uma das seguintes
T4
estruturas: próstata, útero, vagina, parede pélvica ou
parede 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
(hipogástrico, obturador, ilíaco externo ou presacral)
Metástase em múltiplos linfonodos na pelve
(hipogástrico, obturador, ilíaco externo ou presacral)
Metástase em linfonodo da ilíaca comum
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M - Metástases à distância
M0
M1

Ausência de metástases à distância
Metástases à distância

Tabela 2: Graduação (OMS) 1973 e 2004
(Ambas as classificações são usadas para as diretrizes atuais,
visto que a maioria dos estudos retrospectivos foram baseados
na OMS 1973)
Papiloma urotelial
Grau 1: bem diferenciado
Grau 2: moderadamente diferenciado
Grau 3: pouco diferenciado
2004 graduação OMS:
Papiloma urotelial
Neoplasias uroteliais papilíferas de baixo potencial
maligno
Carcinoma urotelial papilífero de baixo grau
Carcinoma urotelial papilífero de alto grau
Subtipos morfológicos podem ser importantes para ajudar no
prognóstico e no tratamento. Atualmente, as seguintes diferenciações são usadas:
1. Carcinoma urotelial (mais de 90% de todos casos);
2. Carcinomas uroteliais com diferenciação parcial epidermoide e/ou glandular;
3. Carcinoma urotelial micropapilífero;
4. Carcinoma de pequenas células;
5. Alguns carcinomas uroteliais com diferenciação trofoblástica;
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6. Carcinoma variante em “ninhos”;
7. Carcinoma de células fusiformes.
Recomendações específicas para avaliação primária de tumores presumivelmente músculoinvasivos
(informações gerais para avaliação de tumores vesicais, veja
Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo - Diretrizes EAU)

Recomendações
Cistoscopia deve descrever todas características
macroscópicas do tumor (local, tamanho, número e
aparência) e anormalidades da mucosa.
Um diagrama da bexiga é recomendado.
Biópsia da uretra prostática é recomendada para
casos de tumor de colo vesical, quando CIS da
bexiga está presente ou suspeito, quando há
citologia positiva sem evidência de tumor na bexiga,
ou quando anormalidades da uretra prostática são
visíveis. Se a biópsia não é realizada durante o procedimento inicial, ela deve ser realizada no momento da
segunda ressecção.
Em mulheres que irão à subsequente neobexiga ortotópica, informações da ressecção são necessárias
(incluindo avaliação histológica do colo vesical e
margem uretral), quer antes, quer no momento da
cistoscopia.
O relatório patológico deve especificar o grau, a
profundidade da invasão tumoral e se a lâmina
própria e tecido muscular estão presentes no
espécime.
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Recomendações para estadiamento de tumor
de bexiga diagnosticado
Tomografia computadorizada (TC) ou ressonância
magnética é recomendada se há suspeita de doença
localmente avançada ou metastática impedindo
tratamento radical.
Em pacientes considerados candidatos para tratamento radical, para estadiamento T, a ressonância magnética com contraste dinâmico ou a tomografia
computadorizada com multidetector e realce do
contraste são recomendadas.
Em pacientes com câncer de bexiga músculo invasivo
confirmado, tomografia computadorizada de tórax,
abdômen e pelve é a forma ideal de estadiar, incluindo urotomografia para completa avaliação do trato
urinário superior. Se a TC não está disponível, outras
alternativas são a urografia excretora e o RX de tórax.
Em pacientes com lesão músculo invasiva confirmada
(RTU), imagem do tórax, abdômen e pelve são mandatórias. TC e RNM são equivalentes no diagnóstico
de metastáses regionais e à distância.
Tomografia computadorizada é preferível à ressonância magnética para a detecção de metástases
pulmonares.

GR

B

B

C

C

RNM = ressonância magnética; TC = tomografia computadorizada.
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Falha de tratamento dos tumores de bexiga
não músculo invasivos

Recomendações para falha de tratamento do
câncer de bexiga não músculo invasivo
Em todos os tumores T1 com alto risco de progressão
(alto grau, multifocal, CIS e tamanho do tumor como
observado nas diretrizes/ EAU para câncer de bexiga
não músculo invasivo), a cistectomia radical imediata
é uma opção.
Em todos os pacientes T1 que falham à terapia intravesical, cistectomia deve ser realizada.

GR
B

B

Câncer de bexiga músculo invasivo - tratamento padrão
Cirurgia radical e derivação urinária

Conclusões
Para câncer de bexiga músculo invasivo, a cistectomia
é o tratamento curativo de escolha.
Um maior número de casos reduz a morbidade e a
mortalidade da cistectomia.
Cistectomia radical inclui a remoção dos linfonodos
regionais; a extensão anatômica da mesma ainda não
foi adequadamente definida.
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
neobexiga ortotópica.
Íleo terminal e cólon são os segmentos intestinais de
escolha para a reconstrução urinária.
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O tipo de derivação urinária não afeta o resultado
oncológio.

3

Cistectomia laparoscópica e robô-assistida são
factíveis, mas ainda experimentais.

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
influenciam o resultado cirúrgico.
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 de Clavien.

2

2

Contraindicações para neobexiga ortotópica são margens positivas ao nível da dissecção uretral, e também em qualquer local
da peça da bexiga (ambos os sexos), se o tumor primário é
localizado na colo vesical ou na uretra (em mulheres), ou se o
tumor infiltra extensamente a próstata (homens).

Conclusões

GR

Não há dados que comprovem que a radioterapia préoperatória para câncer de bexiga músculoinvasivo
operável aumente a sobrevida.
Radioterapia pré-operatória para câncer de bexiga
músculo-invasivo operável, usando dose de 45-50Gy
em frações de 1.8-2Gy resultam em subestadiamento
depois de 4-6 semanas.

2

2
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Radioterapia pré-operatória com uma dose de
45-50Gy em frações de 1.8-2Gy não aumenta, significativamente, a toxicidade depois da cirurgia.
Existem sugestões na literatura pregressa de que a
radioterapia pré-operatória diminui a recorrência
local do câncer de bexiga músculo invasivo.
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Figura 1: Fluxograma para o manejo de câncer urotelial de
Figure 1: Flowchart for the management for T2-T4a N0M0
bexiga T2-T4a N0M0
urothelial bladder cancer
Diagnóstico
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Câncer de Bexiga Músculo Invasivo e Metastático 15
41
Muscle-invasive and Metastatic Bladder Cancer 39

Radioterapia externa
Radioterapia externa como monoterapia deve ser considerada
como opção terapêutica apenas quando o paciente é impróprio para cistectomia ou protocolo de preservação vesical.
Radioterapia também pode ser utilizada para conter sangramentos do tumor quando o controle local não pode ser alcançado
com manipulação transuretral, em função do extenso crescimento local da neoplasia (NE: 3).

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

NE

Em pacientes com tumores localmente
avançados e inoperáveis (T4b), a cistectomia
radical primária é uma opção paliativa e não
pode ser oferecida como tratamento curativo.
Em pacientes com sintomas, a cistectomia paliativa pode ser indicada.
Previamente à qualquer intervenção, a morbida- 3
de cirúrgica e a qualidade de vida relacionada
devem ser discutidas com o paciente.

GR
A

B

Quimioterapia e melhores cuidados de suporte
Carcinoma urotelial é um tumor quimiossensível. Com a quimioterapia com cisplatina como terapia primária para tumo42
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res localmente avançados em pacientes bem selecionados,
respostas completas e parciais locais têm sido relatadas.

Recomendação
Quimioterapia como monoterapia não é recomendada
como terapia primária para o câncer localizado de bexiga.

GR
A

Quimioterapia adjuvante
A quimioterapia adjuvante está sendo discutida. Nem
ensaios randomizados nem meta-análises têm apresentado informações que apoiem a quimioterapia adjuvante
como rotina.

Recomendação
Quimioterapia adjuvante é aconselhada em ensaios
clínicos, mas não como opção terapêutica de rotina.

Tratamento multimodal
Conclusões
Em grupos de pacientes muito bem selecionados, as
taxas de sobrevida do tratamento multimodal são
comparáveis às da cistectomia precoce.
Retardo no tratamento cirúrgico pode comprometer
as taxas de sobrevida.

Recomendações
Ressecção transuretral de tumor vesical (RTU-b)
isolada não pode ser oferecida como opção de tratamento curativo padrão na maioria dos pacientes.

GR
A

NE
3

2b
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B
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Radioterapia isolada é menos efetiva do que cirurgia e
é apenas recomendada como opção terapêutica quando o paciente é impróprio para cistectomia ou para
protocolo de preservação vesical multimodal.
Quimioterapia isolada não é recomendada como terapia primária para câncer de bexiga músculo invasivo.
Intervenção cirúrgica ou tratamento multimodal são
as abordagens terapêuticas curativas preferidas, visto que
elas são mais efetivas do que a radioterapia exclusiva.
Tratamento multimodal pode ser oferecido como uma
alternativa em pacientes selecionados, bem informados, e aderentes, especialmente àqueles para os quais
a cistectomia não é uma opção.

B

A
B

B

Doença metastática

Conclusões para doença metastática
Condições clínicas e a presença ou ausência de
metástases viscerais são fatores prognósticos independentes para sobrevida. Estes fatores são, pelo menos,
tão importantes quanto o tipo de quimioterapia prescrita.
Quimioterapia combinada com cisplatina é capaz de
alcançar uma sobrevida média acima de 14 meses
com sobrevida livre de doença longa relatada em
cerca de 15% dos pacientes com doença linfonodal e
boas condições clínicas.
Quimioterapia com droga única tem baixas taxas de
resposta, geralmente, de curta duração.
Quimioterapia combinada com carboplatina é menos
efetiva que a baseada em cisplatina, em termos de
resposta completa e sobrevida.

44
18 Câncer
Câncer de
de Bexiga
Bexiga Músculo
Músculo Invasivo
Invasivo ee Metastático
Metastático

NE
3

1b

2a
2a

Quimioterapia sem platina tem produzido respostas
substanciais no uso de primeira e segunda linha, mas
não tem sido testada contra a quimioterapia padrão
em pacientes apropriados ou em grupos de pacientes
puramente inapropriados.
Até o momento, não há quimioterapia padrão definida para pacientes não apropriados com câncer urotelial avançado ou metastático.
Vinflunine alcançou o mais alto nível de evidência
relatado para uso em segunda linha.
Cirurgia pós-quimioterapia, depois de uma resposta
parcial ou completa, pode contribuir para sobrevida
livre de doença mais longa.
Ácido zoledrônico e denusomab têm sido estudados e
aprovados para todos os tipos de câncer, incluindo
o urotelial, tendo eles mostrado redução e retardo
nos eventos esqueleto-relacionados em doença óssea
metastática.

Recomendações para doença metastática

2a

2b

1b
3

1

GR

A seleção dos pacientes deve ser guiada pelos
fatores prognósticos.
Tratamento de primeira linha para pacientes elegíveis.

B

Uso de quimioterapia com cisplatina combinada com
GC, MVAC, preferivelmente com GCSF, ou
HD-MVAC com GCSF.
Quimioterapia combinada com carboplatina e sem-platina não são recomendadas.

A

B
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Tratamento de 1a linha em pacientes inelegíveis para cisplatina:
Uso de quimioterapia combinada com carboplatina ou C
agente único.
Para pacientes inelegíveis à cisplatina com SP 2 ou
função renal diminuida, ou com pobres fatores
prognósticos de Bajorin de 0-1, o tratamento de primeira linha é quimioterapia combinada, contendo
carboplatina, preferencialmente, com gemcitabina/
carboplatina.
Segunda linha de tratamento:

A

Em pacientes progredindo após quimioterapia combinada baseada em platina para doença metastática,
vinflunine deve ser oferecido. Alternativamente,
tratamento em protocolo de ensaio clínico pode ser
oferecido.
Ácido Zoledrônico ou denosumab são recomendados
para o tratamento de metástases ósseas.

A*

B

* O grau A de recomendação é fraco por um problema de
significância estatística.

Recomendação para uso de biomarcadores
Atualmente, nenhum biomarcador pode ser recomendado na prática diária clínica, visto que eles não mostraram
nenhum resultado na predição do desfecho, decisões
terapêuticas ou acompanhamento no câncer invasivo.
*Atualizado seguindo o consenso do painel.
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Figura
parathe
o manejo
do câncer
urotelial
Figure2:2:Fluxograma
Flowchart for
management
of metastatic
metastático
urothelial cancer
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Recomendações para HRQoL
O uso de questionários validados é recomendado para
avaliar HRQoL em pacientes com câncer de bexiga
músculoinvasivo.
Exceto em comorbidades, variáveis tumorais e falta de
habilidades demonstrando claras contraindicações,
uma derivação urinária deve ser oferecida.
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.
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, permitindo aos pacientes tomar
decisões baseadas em informações.

GR
B

C

C

C

Recomendações para o seguimento geral
O seguimento é baseado no estágio do tumor inicial depois da
cistectomia. Em cada visita, o seguinte deve ser realizado:
• história;
• exame físico;
• cintilografia óssea quando necessário.

Tabelas têm sido criadas (veja “Guidelines EAU 2012”), baseadas na opinião de especialistas as quais, entretanto, não incluem
o seguimento não oncológico. Elas compreendem um mínimo
de testes, que devem ser realizados durante o seguimento (GR:
C; NE: 4). Depois de 5 anos de seguimento, interrompem a
vigilância oncológica e continuam com a vigilância funcional.
48
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DIRETRIZES PARA O CÂNCER
DE PRÓSTATA
(Texto atualizado em Fevereiro de 2012)

A. Heidenreich (presidente), P.J. Bastian, J. Bellmunt,
M. Bolla, S. Joniau, T.H. van der Kwast, M.D. Mason, V.
Matveev, N. Mottet, T. Wiegel, F. Zattoni
Eur Urol 2008 Jan;53(1):68-80
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Introdução
O câncer de próstata (CaP) é, atualmente, a segunda causa
mais comum de morte entre os homens. Nos países desenvolvidos, o CaP representa 15% dos cânceres masculinos,
comparado com uma frequência de 4% nos países em desenvolvimento. Na Europa, existem também grandes diferenças
regionais com relação aos índices de incidência de CaP.
Existem três fatores de risco bem estabelecidos para o CaP:
aumento da idade, origem étnica e predisposição genética.
Dados clínicos sugerem que fatores de risco exógenos, tais
como a dieta, padrão de comportamento sexual, consumo de
álcool, exposição à radiação ultravioleta e exposição ocupacional podem, também, desempenhar um papel importante no
risco de desenvolvimento do CaP.
A introdução de um teste sanguíneo efetivo, o Antígeno
Prostático Especifico (PSA), resultou em mais diagnósticos da
doença em estágio inicial, em que as opções de tratamento,
50 Câncer de Próstata
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potencialmente curativas, podem ser oferecidas. Entretanto,
se procedimentos terapêuticos eficazes são inadequadamente
utilizados em homens idosos com sobrevida curta, os problemas de excesso de diagnóstico e de tratamento podem ocorrer.
Consequentemente, o mesmo estágio do câncer de próstata
pode exigir estratégias terapêuticas diferentes, dependendo da
expectativa de vida individual de cada paciente.

Sistema de estadiamento
A 7o edição da “Union Internacionale Contre le Cancer”
(UICC) 2009, classificação Tumor, Nódulo, Metástase (TNM)
é usada para estadiamento (Tabela 1).

Tabela 1: Classificação Tumor, Nódulo, Metástase (TNM) de
câncer de próstata
T
Tx
T0
T1

T2

8

Tumor Primário
O tumor primário não pode ser avaliado
Não há evidência de tumor primário
Tumor não diagnosticado clinicamente, não palpável
ou visível por meio de exame de imagem
T1a Achado histológico incidental em 5% ou menos
de tecido ressecado
T1b Achado histológico incidental em mais que 5%
de tecido ressecado
T1c Tumor identificado por biópsia de agulha (p.
ex., devido à PSA elevado)
Tumor limitado à próstata 1
T2a Tumor envolve metade de um dos lobos ou
menos
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T3

T4

T2b Tumor envolve mais do que a metade de um
dos lobos, mas não os dois lobos
T2c Tumor envolve os dois lobos
Tumor se extende através da cápsula prostática 2
T3a Extensão extracapsular (unilateral ou bilateral)
T3b Tumor invade vesícula(s) seminal(is)
Tumor está fixo ou invade outras estruturas
adjacentes, que não as vesículas seminais: colo
vesical, sfíncter externo, reto, músculos
elevadores e/ou parede pélvica

N – Linfonodos Regionais3
Nx
N0
N1

Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
Ausência de metástase em linfonodo regional
Metástase em linfonodo regional

M

Metástase à distância4

M0

Ausência de metástase à distância

M1

Metástase à distância
M1a linfonodo(s) não regional(is)
M1b Osso(s)
M1c Outra(s) localização(ões)

1 Tumor encontrado em um ou ambos os lobos por biópsia de agulha, mas não palpável ou visível por exame de imagem, e classificado como T1c.
2 Invasão do ápice prostático, ou da cápsula prostática (mas não através), não é
classificado como T3, mas como T2.
3 Os linfonodos regionais são os nódulos da pelve verdadeira, os quais são essencialmente os nódulos abaixo da bifurcação da artéria ilíaca comum. Lateralmente, não
há efeito na classificação N.
4 Quando mais de uma localização de metástase está presente, deve ser usada a
categoria mais avançada.
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Escore de Gleason
O sistema mais comumente utilizado para graduação do CaP
é o escore de Gleason.

Diagnóstico e estadiamento
A decisão do prosseguimento do diagnóstico e estadiamento
é definida pelas opções de tratamento que estão disponíveis
para o paciente, levando-se em consideração a idade e as
comorbidades do mesmo. Procedimentos que não afetam a
decisão terapêutica devem usualmente ser evitados.
Relatório sinóptico do espécime cirúrgico resulta em um
exame patológico mais transparente e completo.

Lista para relatório patológico das biópsias prostáticas
1. Tipo histológico do carcinoma
2. Graduação histológica (Global ou grau mais alto)
• Grau primário
• Grau secundário (mais alto)
3. Fração de fragmentos envolvidos
• Número de fragmentos envolvidos pelo carcinoma
• Número total de fragmentos
4. Quantificação do tumor
• Porcentagem de tecido prostático envolvido pelo carcinoma ou extensão em mm do câncer
5. Extensão Tumoral
• Identificação de extensão perineural
• Identificação de extensão extraprostática
• Identificação de invasão de vesícula seminal
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Lista para o processamento e relatório patológico do espécime da prostatectomia radical (PR)
1. Processamento do espécime da PR
• Incorporação total do espécime da prostatectomia é o preferido, quer por secção convencional (secção por quadrante)
ou por secção de todo o montante
• A totalidade da superfície das amostras da PR deve ser
coberta, antes de cortar, a fim de avaliar o estado da margem cirúrgica
• O ápice deve ser examinado separadamente, usando o
método de cone com o seccionamento sagital ou radial
2. Tipo histológico
3. Grau histológico
• Grau primário (predominante)
• Grau secundário
• Grau terciário (se exceder > 5% do volume do CaP)
• Escore global de Gleason
• Porcentagem aproximada de Gleason graus 4 e 5 (opcional)
4. Quantificação do tumor (opcional)
• Porcentagem do tecido prostático envolvido
• Dimensão do tumor do nódulo dominante (se identifica
do), maior dimensão em mm
5. Estadiamento patológico (pTNM)
• Presença de extensão extraprostática (focal ou extenso),
especificando o local
• Presença de invasão de vesícula seminal
• Presença de metástases linfonodais, número total de linfonodos e número de linfonodos positivos
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6. Margens cirúrgicas
• Presença de carcinoma na margem
• Se presente, especificar local(is) e se a invasão é intra ou
extraprostática
7. Outros
• Se identificado, presença de invasão vascular
• Localização (local, zona) do tumor dominante (opcional)
• Invasão perineural (opcional)
• Se presente, especificar invasão extra ou intraprostática
Um breve resumo das orientações sobre diagnóstico e estadiamento do CaP é apresentado na Tabela 2.

Tabela 2: Diretrizes para o diagnóstico e
estadiamento do CaP
Diagnóstico de CaP

GR
C

1.

Um exame de toque retal (TR) anormal ou uma
medida sérica de PSA elevada pode indicar CaP.
O exato nível de corte que é considerado valor
normal de PSA deve ainda ser determinado, mas
valores aproximados < 2 – 3 ng/ml são frequentemente usados para homens jovens.

2.

O diagnóstico de CaP depende de confirmação
histopatológica (ou citológica).

B

A biópsia e o seguimento na investigação de estadiamento são somente indicadas se isto afeta a
conduta do paciente.

C

Ultrassom transretal (USTR)-com biópsia é o método recomendado na maioria dos casos de suspeita
de CaP. No mínimo 8 fragmentos, lateralmente
direcionados, são recomendados, com talvez mais
fragmentos em próstatas de grande volume.

B

3.
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Biópsias da zona de transição não são recomendadas no primeiro conjunto de biópsias, devido às
baixas taxas de detecção.

C

Uma série de repetição de biópsias é necessária
nos casos com persistente indicação de CaP (TR
anormal, PSA elevado, achados histopatológicos
sugestivos de malignidade na biópsia inicial).

B

Recomendações gerais para nova sequência de
biópsias (três ou mais) não podem ser feitas; a
decisão deve ser realizada baseada em achados
individuais do paciente.

C

4.

A injeção periprostática transretal com anestésico
local pode ser oferecida para os pacientes como
analgesia efetiva quando submetidos à biópsia
prostática.
Estadiamento do CaP

A

1.

O estadiamento local (estadiamento T) do CaP
deve ser baseado na ressonância magnética (RM).
Informações adicionais são fornecidas pelo número e locais positivos nas biópsias de próstata, o
grau tumoral e o nível sérico do PSA.

C

Apesar da grande especificidade na avaliação
da extensão extraprostática (EEP) e invasão ou
envolvimento das vesículas seminais (IVS), o
USTR é limitado pela pobre resolução de contraste, resultando em baixa sensibilidade e uma
tendência a um estadiamento menor do CaP.
Mesmo com o advento do Doppler colorido
no auxílio na identificação da vascularização
tumoral, a acurácia do USTR no estadiamento
local permanece inadequada.

C
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Em comparação com o TR, com o USTR e com
a tomografia computadorizada (TC), a ressonância magnética demonstra maior acurácia para a
avaliação da doença uni ou bilobar (T2), EEP e
IVS (T3), assim como a avaliação de estruturas
adjacentes (T4). O acréscimo do contraste dinâmico na RM (CD-RM) pode ser útil em casos
ambíguos. O acréscimo da imagem espectroscópica da ressonância magnética (RME) também
aumentou a acurácia e diminuiu a variabilidade
interobservador na evolução da EEP.

2.

O estadiamento linfonodal (estadiamento-N) é
somente importante quando o tratamento potencialmente curativo é planejado. Pacientes com
estádio T2 ou menores, PSA < 20 ng/ml e um
escore de Gleason menor que 6, têm uma chance
menor que 10% de metástases linfonodais e
podem ser poupados de avaliação linfonodal.

B

Dada as significantes limitações das imagens pré-operatórias na detecção de pequenas
metástases (<5mm), a dissecção linfonodal pélvica (DLNP) permanece como o único método
confiável de estadiamento em CaP clinicamente
localizado.
Atualmente, parece que somente métodos de
detecção histológica de metástases linfonodais
possuem grande sensibilidade. Como a dissecção
do linfonodo sentinela ou DLNP estendida, são
adequados para o estadiamento linfonodal do
CaP.
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3.

Metástases ósseas (estadiamento-M) são mais
bem avaliadas por cintilografia óssea. Isto pode
não ser indicado em pacientes assintomáticos, com nível sérico de PSA < 20 ng/ml, na
presença de tumores bem ou moderadamente
diferenciados.

B

Em casos duvidosos, 11C-colina, 18F-fluor
PET/CT ou ressonância magnética de corpo
inteiro são opções.

C

Tratamento do câncer de próstata
Uma visão geral das opções terapêuticas para pacientes com
CaP, subdividida pelo estadiamento no diagnóstico, é apresentada na tabela 3. Devido à falta de ensaios clínicos randomizados no CaP, uma opção terapêutica não pode ser considerada superior a outra. No entanto, baseadas na literatura
disponível atualmente, as recomendações na tabela 3 podem
ser realizadas.

Diretrizes para o tratamento primário do CaP
Estadiamento

Tratamento

Comentários

GR

T1a

Conduta expectante

Tratamento
padrão para adenocarcinoma de
próstata escore
de Gleason ≤ 6
e 7 e < 10 anos
a expectativa de
vida.

B

58 Câncer de Próstata

Câncer de Próstata

15

Vigilância ativa

Em pacientes
com expectativa
de vida > 10
anos, reestadiamento com
USTR e biópsias
é o recomendado.

B

Prostatectomia
radical

Opcional em
pacientes jovens
com longa
expectativa de
vida, especialmente para
adenocarcinomas escore de
Gleason ≥ 7.

B

Radioterapia

Opcional em
pacientes jovens
com longa
expectativa de
vida, em particular em
tumores mal
diferenciados.
Grandes riscos
de complicação
após RTUp,
especialmente
com radiação
intersticial.

B

Não é uma
opção.

A

Hormonioterapia
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T1b-T2b

Tratamento combinado

Não é uma
opção.

C

Vigilância ativa

Opção de tratamento em
pacientes com
cT1c-cT2a,
PSA<10 ng/
ml, escore de
Gleason na
biópsia ≤ 6, ≤
2 biópsias positivas, ≤ 50% de

B

envolvimento
do câncer em
cada biópsia.
Paciente com
expectativa de
vida < 10 anos.
Paciente com
expectativa de
vida > 10 anos,
desde que seja
informado sobre
a falta de dados
de sobrevida
após os 10 anos.
Pacientes que
não aceitam

complicações
relacionadas ao
tratamento.
60 Câncer de Próstata

Câncer de Próstata

17

Radioterapia

Pacientes com
expectativa de
vida > 10 anos
que aceitam

B

complicações
relativas ao tratamento.
Pacientes com
contraindicações para
cirurgia.
Pacientes com
5 – 10 anos de

expectativa de
vida e tumores
mal diferenciados (terapia
combinada é
recomendada;
veja abaixo).
Braquiterapia
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Braquiterapia
em baixa dose
pode ser considerada para
CaP de baixo
risco, com
volume prostático ≤ 50 ml e
um IPSS ≤ 12.

B
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Hormonal

Pacientes sintomáticos, que
necessitam de
paliação dos
sintomas, não
são adequados
para tratamento
curativo.
Antiandrógenos
são associados
com um desfecho pobre,
comparados
com “vigilância
ativa” e não são
recomendados.

Tratamento combinado
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Para pacientes
de alto - risco,
tratamento
hormonal neo-adjuvante e
concomitante
terapia hormonal mais radioterapia resulta
em aumento
da sobrevida
global.

C

A

A
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T3-T4

Conduta
expectante

Opção em
pacientes
assintomáticos
com T3, com
tumores bem-diferenciados
e moderadamente diferenciados, e uma
expectativa de
vida < 10 anos
e que não são
candidatos a
tratamento
local.

Prostatectomia
radical

Opção para
pacientes selecionados com
T3a, PSA < 20
ng/ml, escore
de Gleason na
biopsia ≤ 8 e
uma expectativa de vida > 10
anos.
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Pacientes devem
ser informados que PR é
associada a um
aumento do
risco de margens
cirúrgicas positivas, histologia
desfavorável
e linfonodos
positivos e que,
portanto, terapia
adjuvante ou
terapia de salvamento como
radioterapia
ou deprivação
androgênica
podem ser indicadas.
Radioterapia
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T3 com expectativa de vida > 5
– 10 anos. Dose
escalada > 74 Gy
parece possuir
benefício. Uma
combinação
com terapia
hormonal pode
ser recomendada
(veja abaixo).

A
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Tratamento
Hormonal

Pacientes sintomáticos, extensão T3 – T4,
nível alto de
PSA (>25 – 50
ng/ml), Tempo
de Duplicação
do PSA (DT) <
1 ano
Escolha do
paciente,
pacientes
impróprios.
Monoterapia
com hormonioterapia não é
uma opção para
pacientes aptos
para tratamento
radioterápico.

Tratamento combinado
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Sobrevida global é melhorada
com terapia
adjuvante
hormonal
concomitantemente (3 anos),
combinada
com radiação
externa.

A
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N+, M0

NHT mais
prostatectomia
radical: não há
indicação.

B

Conduta expectante

Pacientes assintomáticos, escolha do paciente
(PSA < 20-50 ng/
ml), PSA DT >
12 meses. Requer
um seguimento
próximo.

B

Prostatectomia
radical

Opção para
pacientes selecionados com uma
expectativa de
vida > 10 anos,
como parte de
um tratamento
multimodal.

C

Radioterapia

Opção em
pacientes selecionados com uma
expectativa de
vida > 10 anos,
terapia combinada com terapia de
bloqueio androgênico adjuvante
por 3 anos é
mandatória.

C
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M+

Hormonal

Terapia adjuvante padrão
em mais do que
2 linfonodos
positivos para
radioterapia ou
prostatectomia
radical, como
terapia local primária. Terapia
hormonal pode
somente ser
usada como
monoterapia em
pacientes que
não são aptos
para qualquer
tipo de terapia
local.

A

Terapia combinada

Não é opção
padrão.
Escolha do
paciente.

B

Conduta expectante

Não é opção
padrão. Pode ter
pior sobrevida/
mais complicações do que com
tratamento hormonioterápico
imediato. Requer
seguimento próximo.

B
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Prostatectomia
radical

Não é opção
padrão.

C

Radioterapia

Não é uma
opção com
intenção curativa; opção
terapêutica em
combinação com
bloqueio androgênico para
tratamento de
sintomas derivados de acometimento local pelo
câncer.

C

Hormonal

Opção padrão.
Mandatório em
pacientes sintomáticos.

A

Para mais informações detalhadas e discussões sobre terapia
de segunda linha, por favor, procure a versão completa das
diretrizes.

Seguimento dos pacientes com câncer de próstata
Determinação do PSA sérico, história da doença-específica e
TR são as pedras fundamentais no seguimento dos pacientes
com CaP. Exames de imagem de rotina em pacientes estáveis
não são recomendados e somente podem ser utilizados em
situações específicas.
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Diretrizes para o seguimento após tratamento
com intenção curativa

GR

Em pacientes assintomáticos, uma história da
doença atual e medida do PSA suplementado
pelo TR são os testes recomendados para o seguimento de rotina. Isto pode ser realizado no 30,
60 e 120 meses após o tratamento, após a cada 6
meses, até os 3 anos e, depois anualmente.

B

Após PR, um nível sérico de PSA > 0,2 ng/ml
pode ser associado com doença residual ou recorrência da doença.

B

Após radioterapia, um aumento do nível do PSA
> 2 ng/ml acima do nadir do PSA, ao invés de um
valor limiar, é o mais confiável sinal de doença
persistente ou recorrente.

B

Tanto um nódulo palpável quanto um aumento sérico do nível do PSA podem ser sinais de recorrência
de doença local.

B

Detecção de recorrência local por USTR e biópsia são
somente recomendadas se isso vir a afetar o plano
terapêutico. Na maioria dos casos, USTR e biópsia
não são necessárias antes da terapia de segunda
linha.

B

As metástases podem ser detectadas por TC/IMR
ou cintilografia óssea. Em pacientes assintomáticos, estes exames podem ser omitidos se o nível
sérico do PSA for < 20 ng/ml.

C
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Cintilografia óssea de rotina e outros estudos
de imagem não são recomendados em pacientes
assintomáticos. Se um paciente tem dor óssea,
uma cintilografia óssea deve ser considerada independente do nível sérico de PSA.

B

Diretrizes para o seguimento após tratamento
hormonal

GR

Pacientes devem ser avaliados no 30 e 60 meses
após início do tratamento. Os testes devem,
no mínimo, incluir nível sérico de PSA, TR,
Testosterona sérica e cuidadosa avaliação dos
sintomas, a fim de se avaliarem a resposta ao tratamento e os efeitos colaterais.

B

Se o paciente foi submetido à deprivação androgênica intermitente, PSA e testosterona devem ser
monitoradas a um intervalo de 3 meses, durante a
interrupção do tratamento.

C

O seguimento deve ser adaptado individualmente
a cada paciente, de acordo com os sintomas, fatores prognósticos e o tratamento efetuado.

C

Em pacientes com doença em estágio M0 com boa
resposta ao tratamento, o seguimento é programado a cada 6 meses, e deve incluir, no mínimo,
uma história da doença específica, TR e medida
sérica do PSA.

C
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Em pacientes com doença em estágio M1 com boa
resposta ao tratamento, o seguimento é programado a cada 3 / 6 meses. Seguimento deve incluir,
pelo menos, uma história específica da doença, TR
e medida sérica do PSA, frequentemente suplementados por hemoglobina, creatinina sérica e
fosfatase alcalina.

C

Pacientes (especialmente os estadiados como
M1b) devem ser aconselhados sobre sinais clínicos que podem sugerir compressão medular.

A

Quando ocorre progressão da doença, ou se o
paciente não responde ao tratamento dado, o
seguimento deve ser individualizado.

C

Não são recomendado exames de imagem de rotina em pacientes estáveis.

B

Tratamento da recaída após terapia com intenção curativa
Um esforço deve ser feito para distinguir entre a probabilidade de falha local e a falha à distância (+/- local). Patologia
inicial, quanto tempo após a terapia primária ocorreu a recaída e quão rápida foi a elevação do PSA são informações que
podem ajudar na distinção entre falha local ou a distância.
Tumores pouco diferenciados, recaída precoce do PSA e um
pequeno tempo de duplicação do PSA são sinais de falha a
distância. O tratamento pode ser guiado pelo presumido sítio
de falha. Estudos de imagem têm valor limitado em pacientes
com recaída precoce do PSA.
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Diretrizes para terapia de segunda linha após
tratamento curativo

GR

Falha local presumida após
prostatectomia
radical

Pacientes com falha local presumida devem ser candidatos a
radioterapia de salvamento. Deve
ser usada a dose de, pelo menos,
64 Gy e, preferencialmente, antes
do PSA ter aumentado acima de
0,5 ng/ml. O oferecimento de
vigilância ativa (monitoramento
ativo) por um período pode ser
o melhor para outros pacientes,
com possível hormonioterapia
em um momento futuro.

B

Falha local presumida após
radioterapia

Pacientes selecionados podem ser
candidatos a PR de salvamento e
eles devem ser informados sobre
o alto risco de complicações,
como incontinência e disfunção
erétil. Prostatectomia de salvamento somente deve ser realizada
em centros experientes.

B

Para outros pacientes, a melhor
oferta é um período de vigilância
ativa (monitoramento ativo),
com possível hormonioterapia
em momento futuro.

B

72 Câncer de Próstata

Câncer de Próstata 29

Falha à distância presumida

Há alguma evidência de que
hormonioterapia inicial pode
ter benefício em +/- falha local,
atraso na progressão da doença e,
possivelmente, alcançando benefício na sobrevida em comparação com terapia não inicial. Os
resultados são controversos e não
recomendados, exceto por razões
paliativas.

B

Tratamento da recaída após terapia hormonal
CaP refratário à castração (CPRC) é usualmente uma doença debilitante, frequentemente afetando pacientes idosos.
Terapia multidisciplinar é requerida com o auxílio de médicos oncologistas, radioterapeutas, urologistas, enfermeiros,
psicólogos e assistentes sociais. Na maioria dos casos a decisão sobre se o tratamento deve ou não ser realizado é feit
com base no aconselhamento individual do paciente, o que
limita o papel das diretrizes.

Diretrizes para manejo de terapia hormonal
secundária em pacientes com CPRC
Terapia antiandrógena deve ser interrompida, uma
vez que a progressão do PSA é documentada.
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C

Não há uma clara recomendação para qual medicação hormonal para manipulação secundária seja
mais efetiva, porque dados de estudos randomizados
são escassos. Entretanto, Abiraterona e MDV3100
podem direcionar esta questão, enquanto os dados
finais de ensaios clínicos randomizados de fase 3 são
analisados.

Comentário: Uma eventual retirada do antiandrogênio poderia tornar seu efeito aparente após 4-6 semanas da descontinuação da flutamida ou bicalutamida.

Diretrizes para terapia citotóxica em pacientes
com CPRC

GR

Pacientes com CPRC devem ser aconselhados, manejados e tratados por uma equipe multidisciplinar.
Em CPRC não metastático, a terapia citotóxica deve
somente ser utilizada em ensaios clínicos.
Em pacientes com aumento do PSA isolado, dois
aumentos consecutivos do nível sérico de PSA, acima
de uma referência prévia, devem ser documentados.
Previamente ao tratamento, o nível sérico de PSA
deve ser > 2 ng/ml, para garantir a correta interpretação da eficácia terapêutica.

B

Benefícios potenciais da terapia citotóxica e efeitos
colaterais expectados devem ser discutidos individualmente com os pacientes.

C

Em pacientes com CPRC metastáticos que são candidatos a terapia citotóxica, Docetaxel, 75 mg/m2
a cada 3 semanas é a droga de escolha, desde que
tenha demonstrado significante aumento na sobre-

A

B

B

vida.
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Em pacientes com metástases ósseas sintomáticas
devido ao CPRC, ambos docetaxel ou mitoxantrona
com prednisona ou hidrocortisona são opções terapêuticas viáveis. Se não for contraindicado, docetaxel
é o agente preferido, baseado na significante vantagem do alívio álgico .

A

Em pacientes com recaída após docetaxel como
primeira linha quimioterápica, baseados nos resultados de estudos clínicos randomizados fase III,
Cabazitaxel e Abiraterona são considerados como
primeira opção para tratamento de segunda linha.

A

Docetaxel como tratamento de segunda linha pode ser
considerado em pacientes com boa resposta, tratados
previamente com docetaxel. De outra forma, o tratamento deve ser adaptado individualmente ao paciente.
Nos casos em que o paciente não for elegível para
cabazitaxel ou abiraterona, docetaxel é uma opção.

A

Diretrizes para manejo paliativo em pacientes
com CPRC
Pacientes com metástases ósseas extensas e sintomáticas não se beneficiam de tratamento médico com

GR

A

o propósito de aumento da sobrevida.
O manejo destes pacientes deve ser direcionado na
melhora da qualidade de vida e providência na redução da dor.
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Manejo médico efetivo com a mais alta eficácia e a
mais baixa frequência de efeitos contralaterais é o
maior objetivo da terapia.

A

Bifosfonados (ex. Ac. Zolendrônico) devem ser
oferecido aos pacientes com massas no esqueleto
para evitar complicações ósseas. Entretanto, os benefícios devem ser balanceados contra a toxicidade
destes agentes, em particular, necrose de mandíbula
deve ser evitada.

A

Tratamentos paliativos, como radionucleidos,
radioterapia externa e uso adequado de analgésicos, devem ser considerados precocemente no
manejo de metástases ósseas dolorosas.

B

Cirurgia de medula espinhal ou radioterapia descompressiva são cirurgias de emergência às quais
devem ser consideradas para pacientes com sintomas neurológicos críticos.

A

Resumo
O câncer de próstata é uma doença complexa, na qual muitos
aspectos da própria doença e do paciente afetado devem ser considerados antes das decisões a respeito do manejo diagnóstico,
tratamento e seguimento a serem realizados.
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DIRETRIZES PARA O CARCINOMA DE
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(Texto atualizado em Abril de 2010)

B. Ljungberg (presidente), N. Cowan, D.C. Hanbury, M.
Hora, M.A. Kuczyk, A.S. Merseburger, P.F.A. Mulders, J-J.
Patard, I.C. Sinescu
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Introdução
O carcinoma de célula renal (CCR) representa 2 a 3% de
todos os cânceres, com maior incidência em países ocidentais.
Na Europa, houve um aumento anual de 2% na incidência
destes tumores. Entretanto, as taxas de incidência estabilizaram-se ou declinaram em alguns países (Suécia e Dinamarca),
enquanto que outros países europeus ainda estão mostrando
uma tendência de aumento.
O uso de técnicas de imagem, tais como a ultrassonografia (US) e a tomografia computadorizada (TC), contribuiu para o aumento da detecção de CCR assintomático.
Adicionalmente, durante os últimos 10 anos, as taxas de
mortalidade estabilizaram-se e em alguns países europeus,
diminuíram. O pico de incidência do CCR ocorre entre os 60
e 70 anos de idade, com uma proporção de 1,5:1 de homens
para mulheres. Fatores etiológicos incluem hábitos de vida
como tabagismo, obesidade e hipertensão arterial. A profilaxia mais efetiva é evitar o fumo e a obesidade.
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Diagnóstico e Classificação
Mais da metade dos CCR são diagnosticados incidentalmente.
CCR assintomáticos são geralmente pequenos e encontram-se em um baixo estádio quando comparados aos tumores
sintomáticos. Em seu curso clínico natural, os CCR permanecem assintomáticos e nãopalpáveis por um longo período.
A tríade clássica de dor no flanco, hematúria macroscópica e
massa abdominal palpável é raramente encontrada (6-10%).
Os sintomas incluem hematúria macroscópica, massa palpável, surgimento agudo de varicocele ou edema bilateral
de membros inferiores. Estes sintomas deveriam iniciar uma
investigação radiológica.
Sintomas paraneoplásicos (por exemplo, hipertensão arterial,
perda de peso, febre, neuromiopatia, anemia, policitemia, amiloidose, hemossedimentação elevada e alteração das provas de
função hepática) são encontrados em 20-30% dos pacientes
com CCR. Aproximadamente 30% dos pacientes sintomáticos
já apresentam doença metastática no momento do diagnóstico.
A função renal deve sempre ser avaliada. Em pacientes com
algum sinal de comprometimento de função, uma avaliação
com cintilografia e função renal total deve ser feita, para otimizar a decisão terapêutica.

Sistema de Estadiamento
A atual classificação de tumores malignos da UICC 2009 TNM (Tumor Linfonodo Metástase) é a recomendação para
o estadiamento do CCR.
8
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Tabela 1: TNM 2009 - Classificação Clínica do CCR
T - Tumor Primário
TX
Tumor primário não pode ser avaliado
T0
Não há evidência de tumor primário
T1
Tumor com 7 cm ou menos em sua maior
dimensão, limitado ao rim
T1a
Tumor com 4 cm ou menos
T1b
Tumor com mais de 4 cm até 7 cm
T2
Tumor com mais de 7 cm em sua maior dimensão,
limitado ao rim
T3
Tumor que se estende às grandes veias ou que
invade diretamente a suprarenal ou os tecidos perirrenais,
porém aquém da fáscia de Gerota
T3a
Tumor que invade diretamente a suprarrenal ou os tecidos perirrenais1, porém aquém da fáscia de
Gerota
T3b
Extensão macroscópica do tumor à(s)
veia(s)2 renal(is) ou à veia cava, ou à sua parede, abaixo do
diafragma
T3c
Extensão macroscópica do tumor à veia
cava, ou à sua parede, acima do diafragma
T4
Tumor que invade diretamente além da fáscia de
Gerota (inclusive extensão contígua à suprarrenal ipsilateral)
Notas: 1 - Inclui a gordura da cavidade renal (peripélvica)
2 - Inclui ramificação segmentar (músculo-contido)
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N - Linfonodos Regionais
NX
Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0
Ausência de metástase em linfonodo regional
N1
Metástase em um único linfonodo regional
N2
Metástase em mais de um linfonodo regional
M - Metástase à Distância
MX
A presença de metástase à distância não pode ser
avaliada
M0
Ausência de metástase à distância
M1
Metástase à distância

Classificação histopatológica
O sistema de classificação histológica mais utilizado é o de
Fuhrman. O padrão histológico mais agressivo encontrado
na análise tumoral é que define o grau de Fuhrman. O CCR
compreende quatro diferentes subtipos, com diferenças histológicas e genéticas: Carcinoma de células claras (cCCR,
80-90%), papilar (pCCR 10-15%), CCR cromófobo (chCCR,
4-5%) e o carcinoma de dutos coletores (1%). Geralmente os
tipos de CCR apresentam diferentes cursos clínicos e respostas à terapia.
A graduação de Fuhrman e a classificação histológica dos
diferentes subtipos são recomendadas. Ainda existem diversos sistemas de prognóstico integrado e nomogramas que
combinam fatores prognósticos dependentes, os quais são
úteis para predizer sobrevida e um seguimento diferenciado.
Marcadores moleculares e perfis de expressão gênica parecem
promissores para predizer a sobrevida, mas ainda não podem
ser recomendados na prática clínica.
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Outros tumores renais
Os tipos comuns de CCR compreendem 85-90% de todas as
neoplasias malignas do rim. Os demais, 10-15% dos tumores,
incluem carcinomas incomuns, carcinomas não classificados
e tumores benignos.
• Com exceção dos angiomiolipomas, a maioria dos
tumores renais benignos não podem ser diferenciada
do CCR por imagens radiológicas e deveria ser tratada
como CCR.
• Cistos renais complexos classificados como Bosniak
>III deveriam ser tratados cirurgicamente.
• Nos oncocitomas diagnosticados através de biópsia,
apenas o seguimento clínico pode ser uma opção considerada.
• Em angiomiolipomas maiores do que 4cm, o tratamento (através de cirurgia, termoablação ou embolização
arterial seletiva) pode ser indicado. Quando possível,
a cirurgia poupadora de néfrons deverá ser a opção
escolhida.
• A padronização para os tumores renais incomuns
avançados não existe.

Investigação radiológica do CCR
A investigação radiológica do CCR deve incluir tomografia computadorizada, antes e após a injeção intravenosa de
contraste para verificar o diagnóstico e fornecer informações
acerca da função e da morfologia do rim contralateral e da
extensão tumoral, incluindo extensão extrarrenal, envolvimento venoso e aumento de tamanho dos linfonodos e das
suprarrenais. US abdominal e ressonância magnética (RM)
são alternativas à TC. Deve ser reservada para pacientes com
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possível envolvimento venoso ou antecedentes alérgicos ao
contraste intravenoso. TC de tórax é o método de estadiamento com maior acurácia; o estadiamento mínimo do tórax
é feito com Raio-X. Massas renais são classificadas como sólidas ou císticas por critérios de imagem. Para a avaliação de
massas renais sólidas, a presença de impregnação/realce pós-contraste é o critério mais importante na diferenciação de
lesões malignas. A classificação de Bosniak sempre deve ser
utilizada para a avaliação de massas renais císticas.
Outros procedimentos diagnósticos (cintilografia óssea, RM,
TC de crânio) somente serão indicadas na presença de sintomas clínicos ou na presença de alterações diagnósticas que
indiquem tais investigações, ou seja, em casos selecionados.
Arteriografia renal e venocavografia inferior têm papel limitado no estadiamento de pacientes com tumores renais. O
verdadeiro valor da tomografia com emissão de pósitrons
(PET-TC) no diagnóstico e seguimento do CCR ainda precisa
ser validado e, atualmente, não é um procedimento padrão.
Em pacientes com alguma evidência de comprometimento da
função renal, cintilografia renal e avaliação da função renal
total devem ser consideradas, para avaliar a necessidade de
preservação da função renal no tratamento.
Biópsia Renal
Devido à adoção das terapias ablativas ou em pacientes tratados com vigilância ativa ou terapia sistêmica sem estudo
histopatológico prévio, ocorre um aumento na indicação de
biópsias de tumores renais. A biópsia por punção demonstrou alta especificidade e sensibilidade para determinar uma
eventual malignidade, mas cerca de 20% das biópsias não são
conclusivas. Biópsia percutânea é raramente necessária para
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grandes massas renais em que está indicada a cirurgia, pois a
conclusão desta não altera a conduta. Biópsia por agulha fina
apresenta um papel limitado na prática clínica dos pacientes
com massas renais.
Diretrizes para o tratamento primário do CCR
Até recentemente, o tratamento curativo padrão para o CCR
era a nefrectomia radical com completa remoção do tumor,
rim, gordura perirrenal e fáscia de Gerota.
Para CCR localizado, a cirurgia poupadora de néfrons é
recomendada. A nefrectomia radical é indicada para pacientes com CCR localizado, nos quais não é possível uma
cirurgia parcial, devido ao crescimento tumoral, ou tumor
localmente avançado, localização desfavorável do tumor, ou
quando o estado clínico geral do paciente estiver significativamente deteriorado. A ressecção completa do CCR primário, seja por via aberta, seja laparoscópica, apresenta uma
razoável chance de cura.
Se os exames de imagem pré-operatórios estiverem normais,
a adrenalectomia de rotina não está indicada. A linfadenectomia só é indicada para estadiamento, pois a linfadenectomia
extendida não aumenta a sobrevida. Pacientes com CCR com
trombos tumorais e sem metástases têm melhor prognóstico
após a nefrectomia e remoção completa do trombo.
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Tabela 2: Recomendações para o tratamento cirúrgico
primário do CCR conforme o estádio T. (2010)
Estádio

Cirurgia

T1

Cirurgia poupadora de néfrons Aberta
Laparoscópica
Nefrectomia radical

Laparoscópica
Aberta

T2

Nefrectomia radical

Laparoscópica
Aberta

Cirurgia poupadora de néfrons
T3, T4

Nefrectomia radical

Aberta
Laparoscópica

A embolização como tratamento primário do tumor somente
está indicada em pacientes com hematúria franca ou sintomas locais (p.ex.: dor) e contraindicações cirúrgicas, ou
previamente a cirurgia de ressecção de grandes metástases
ósseas. Não há benefício em se realizar a embolização tumoral previamente à nefrectomia radical.
Cirurgia poupadora de néfrons
As indicações absolutas para a nefrectomia parcial são
anatômicas: ou rim único funcionante, ou CCR bilateral.
Indicações relativas incluem o funcionamento do rim contralateral afetado por uma condição que possa prejudicar a
função renal e formas hereditárias de CCR com alto risco de
desenvolvimento de tumores no rim contralateral.
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A cirurgia poupadora de néfrons é recomendada para pacientes com CCR localizado, com taxas de sobrevida e livres
de recorrência de doenças similares à nefrectomia radical.
Mesmo em pacientes selecionados, com diâmetro tumoral de
até 7cm, a cirurgia poupadora de néfrons apresenta resultados equivalentes aos encontrados com a abordagem radical.
Se o tumor é completamente ressecado, a espessura da margem cirúrgica (>1 mm) não se relaciona com a probabilidade
de recorrência local. Se CCRs de grande tamanho forem tratados com cirurgia parcial, o seguimento deve ser mais intensificado, pelo risco aumentado de recorrências intrarrenais.
Nefrectomia radical e parcial laparoscópica
A nefrectomia radical laparoscópica apresenta uma menor
morbidade quando comparada com a cirurgia aberta, e se
estabeleceu como o procedimento cirúrgico padrão para o
CCR. Se realizada por via pré ou retroperitoneal, a abordagem laparoscópica deve, obrigatoriamente, seguir os
princípios oncológicos estabelecidos pela cirurgia aberta. Os
resultados a longo prazo indicam uma equivalência nas taxas
de sobrevida livre de doença quando comparadas as técnicas
aberta e laparoscópica. Assim, a nefrectomia radical laparoscópica é, agora, considerada padrão-ouro para o tratamento
cirúrgico dos CCR nos estádios T1 e T2, quando a cirurgia
poupadora de néfrons não estiver indicada. A nefrectomia
radical laparoscópica não deve ser realizada em pacientes
com tumores T1, nos quais está indicada a ressecção parcial.
Espera-se que a nefrectomia radical laparoscópica se torne
uma opção de tratamento amplamente disponível, que deve
ser promovida nos centros que tratam de CCR.
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Em mãos experientes, a nefrectomia parcial laparoscópica
pode ser uma alternativa à cirurgia poupadora de néfrons
aberta em pacientes selecionados. A nefrectomia parcial laparoscópica tem um tempo intraoperatório maior de isquemia
do que a cirurgia, o que aumenta o risco de perda de função
renal a longo prazo. Da mesma forma, apresenta maiores
complicações intraoperatórias. Entretanto, os resultados
observados são comparáveis nas séries disponíveis para análise. A nefrectomia parcial robô-assistida já é realizada, porém
requer mais avaliação e dados mais consistentes, antes de se
recomendar este método.
Conclusão: nefrectomia radical, preferencialmente laparoscópica, é recomendada para pacientes com CCR localizado,
exceto àqueles candidatos à cirurgia poupadora de néfrons.
Nefrectomia parcial aberta permanece como padrão-ouro de
tratamento. Nefrectomia parcial laparoscópica deve ser limitada a centros com experiência nesta técnica.
Alternativas minimamente invasivas de tratamento
Técnicas minimamente invasivas, tais como ablação percutânea por radiofrequência, crioterapia, microondas, e
Ultrassom com Foco de Alta Intensidade (HIFU), são técnicas sugeridas como alternativas à cirurgia. As potenciais
vantagens destas técnicas são morbidade reduzida, o tratamento ambulatorial e a possibilidade de tratar pacientes de
alto risco cirúrgico. Estes tratamentos experimentais podem
ser recomendados para pacientes selecionados com tumores
pequenos, de achado incidental, pacientes com predisposição
genética para múltiplos tumores ou pacientes com rim único
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ou tumores bilaterais. A eficácia oncológica ainda não foi
determinada para a ablação por radiofrequência e crioterapia.
Dados atuais sugerem que a crioterapia, realizada de forma
laparoscópica, resulta em menores taxas de retratamentos,
além de melhor controle local do tumor quando comparada
com a radiofrequência. Para ambos os tratamentos, a taxa
de recorrência é maior quando comparada com a cirurgia
parcial. Mais pesquisas são necessárias para determinar os
resultados oncológicos e as complicações relacionadas a estes
procedimentos.

Terapias adjuvantes
A vacina tumoral adjuvante pode promover um aumento no
tempo livre de progressão da doença, o qual é especialmente importante em pacientes com alto risco de metástases,
como nos CCR T3. Terapias com citocinas não aumentam a
sobrevida após a nefrectomia. Embora atualmente não exista
nenhum dado que mostre o benefício das terapias-alvo, três
estudos multicêntricos de fase III estão em andamento. Fora
esses ensaios clínicos controlados, não há nenhuma indicação
para tratamento adjuvante após a cirurgia.
Tratamento cirúrgico de CCR metastático
A nefrectomia radical do tumor primário só é curativa se a
cirurgia retirar completamente toda extensão do tumor. Para
a maioria dos pacientes com CCR metastático, a nefrectomia
é somente paliativa. Em uma metanálise de dois estudos
randomizados comparando nefrectomia associada à imunoterapia com imunoterapia somente, verificou-se um aumento
na sobrevida a longo prazo nos pacientes que se submeteram
à nefrectomia previamente ao tratamento imunoterápico. Em
88 Carcinoma de Célula Renal

Carcinoma de Célula Renal

17

pacientes com boas condições clínicas, a nefrectomia radical,
associada ao tratamento com interferon-alfa (IFN-α) pode ser
recomendada. Para as drogas utilizadas na terapia-alvo, não
existem dados suficientes para defender se a cirurgia citorredutora deve ser indicada antes ou após o tratamento medicamentoso. Entretanto, na ausência de evidências contrárias, a
cirurgia citorredutora é recomendada quando factível.
A remoção completa das metástases contribui para um
incremento no prognóstico. A metastasectomia deve ser
indicada em pacientes com doença ressecável e em boas condições clínicas. A ressecção também deve ser considerada em
pacientes com doença residual ou grandes lesões metastáticas, que tenham respondido previamente à terapia sistêmica.
Radioterapia para metástases
Para pacientes com doença cerebral nãoressecável ou metástases ósseas, a radioterapia pode induzir um significativo
alívio dos sintomas.

Terapia sistêmica para o CCR
Quimioterapia
A quimioterapia é considerada ineficaz em pacientes com
CCR.
Imunoterapia
Dados disponíveis mostram que a imunoterapia com IFN-α
é benéfica para um número limitado de paciente; dentre os
quais podemos destacar: pacientes com boas condições clínicas, com sobrevida livre de progressão da doença maior que
1 ano após o diagnóstico inicial e pacientes com metástase
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única, preferencialmente pulmonar. Estudos randomizados,
comparando drogas de terapias-alvo como primeira linha
de tratamento, com monoterapia com IFN-α demonstraram
a superioridade destas (sunitinib, bevacizumab + IFN-α
ou temsirolimus) como primeira linha de tratamento.
Interleucina-2 (IL-2) em altas doses apresenta resposta
completa e duradoura em um número limitado de pacientes; entretanto, a toxicidade associada ao tratamento com
IL-2 é substancialmente maior que IFN-α. Somente pacientes com carcinoma renal de células claras se beneficiam
com imunoterapia.
A combinação de citocinas, com ou sem quimioterapia adicional, não melhora a sobrevida global, quando comparada
com monoterapia.
O escore prognóstico do MSKCC (Motzer) pode ser utilizado
para a estratificação de risco, incluindo índice de Karnowsky
(<80), tempo decorrido entre o diagnóstico até o tratamento
com IFN-α (<12 meses), hemoglobina ( abaixo do normal),
Desidrogenase lática (>1,5 acima do limite normal) e cálcio
sérico > 10 (quando corrigido para albumina).
Drogas inibidoras da angiogênese
Recentes avanços em biologia molecular contribuíram para
o desenvolvimento de várias drogas para o tratamento do
CCR metastático. No carcinoma renal de células claras
esporádico e VHL (von Hipel Lindau), o acúmulo do fator
indutor de hipóxia (HIF), devido a um defeito da proteína
VHL, resulta numa superexpressão do fator de crescimento
endotelial (VEGF) e do fator de crescimento derivado das
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plaquetas (PDGF), promovendo neoangiogênese. Este processo contribui substancialmente para o desenvolvimento e
progressão do CCR. Até o presente momento, quatro drogas
para terapia-alvo foram aprovadas nos Estados Unidos e na
Europa, para o tratamento do CCR metastático, e outras drogas também têm mostrado significativa eficácia em ensaios
randomizados.
Inibidores da tirosina quinase (TKIs)
Vários TKIs mostraram eficácia no carcinoma renal de células
claras, com aumento do tempo livre de progressão da doença,
tanto como primeira quanto como segunda linha de tratamento deste subtipo de CCR metastático.

Tabela 3: Recomendações para o tratamento sistêmico
de primeira e segunda linha no CCR metastático
Tratamento
1a linha

2a linha

Risco ou tratamento
prévio
CCR metastático de risco
baixo ou intermediário

CCR metastático de alto
risco
Terapia prévia com
citocinas
Terapia prévia com
VEGFR
Terapia prévia com
Inibidores mTOR
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Agente recomendado
Sunitinib
Bevacizumab +
IFN-α
Pazopanib
Temsirolimus
Sorafenib
Pazopanib
Everolimus
Ensaios clínicos
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•

•

•

•

Sorafenib é um inibidor multiquinase via oral, que
promove um aumento do tempo livre de progressão da
doença como uma segunda linha de tratamento após a
falha da imunoterapia sistêmica.
Sunitinib é um TKI oral. Em um estudo de fase III
de primeira linha, comparando sunitinib com IFN-a,
o sunitinib alcançou um período livre de progressão
maior (11 meses versus 5 meses) em pacientes de risco
baixo ou intermediário. Para os pacientes que não
receberam qualquer tratamento pós-estudo, a sobrevida global foi mais longa no grupo tratado somente
com sunitinib do que no grupo com IFN-á (28,1 meses
versus 14,1 meses, respectivamente).
Pazopanib é um inibidor de alvo múltiplo das tirosina-quinases (TKI), dos receptores do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), dos receptores do fator
de crescimento derivado das plaquetas (PDGF) e do
receptor do fator das células estaminais (c-KIT).
Em ensaio prospectivo randomizado de pazopanib
versus placebo no CCR metastático, observou-se um
aumento significativo no tempo livre de progressão da
doença de 4,2 para 9,2 meses e uma resposta tumoral,
em pacientes virgens de tratamento.

Anticorpos anti VEGF
•
O Bevacizumab é um anticorpo antimonoclonal
que se liga a molécula VEGF. Um estudo duplo
cego de fase III mostrou uma resposta global
média de 31% versus 13% quando comparado com
monoterapia com IFN-α. A sobrevida livre de progressão aumentou significativamente de 5,4 meses
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na monoterapia com IFN-α, para 10,2 meses, com
bevacizumab + IFN-α, mas foi restrito para pacientes com risco baixo ou intermediário.
Inibidores da proteína alvo da rapamicina em mamíferos
(mTOR)
Estes inibidores, os quais afetam a via mTOR, mostraram
eficácia significativa no CCR metastático, em outros tipos
de CCR, além do carcinoma de células claras, bem como em
pacientes de alto risco.
•
Temsirolimus é um inibidor específico da proteína
alvo da rapamicina em mamíferos. Um estudo de
fase III demonstrou aumento na sobrevida global
em pacientes de alto risco de CCR metastático que
receberam temsirolimus comparado com IFN- α.
•
Everolimus é um inibidor oral mTOR. Em um
recente ensaio fase III em pacientes que falharam
com tratamento prévio com anti-VEGF-R mostrou
uma sobrevida livre de progressão da doença de 4
meses versus 1,9 meses do placebo.
•
Estudos clínicos continuam com a utilização destas drogas e de vários novos agentes para o tratamento primário e secundário do CCR metastático,
incluindo monoterapia, combinação entre estes ou
com citocinas, ou ainda como tratamento adjuvante. Apenas dados limitados sobre a sobrevida global
estão disponíveis para estes novos agentes e o seu
papel ainda está em desenvolvimento. No ensaio
clínico randomizado do sunitinib, os pacientes
que passaram do braço de IFN-α para o sunitinib
(n=25) apresentaram uma sobrevida média de
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•

20,0 meses para 26,4 meses em favor do sunitinib (p=0,03). Em pacientes que não receberam
tratamento com sunitinib pós-estudo, a sobrevida
global foi de 14,1 meses versus 28,1 meses para o
grupo que utilizou sunitinib. Até o momento, não
existe nenhum dado de efeitos curativos destas
novas drogas. Estes agentes parecem assegurar uma
estabilização do CCR metastático por um longo
período.
Entretanto, sua utilização na prática clínica deve
ser considerada levando-se em conta seu perfil de
toxicidade e a qualidade de vida dos pacientes.

Recomendações para tratamento sistêmico
Os inibidores da tirosina quinase deveriam ser considerados
como primeira ou segunda linha de tratamento para pacientes com CCR metastático, como mostrado na tabela 3. O
Interferon-α permanece somente como uma opção de primeira linha em pacientes selecionados com CCR metastático.

Seguimento após a cirurgia do CCR
O seguimento pós-operatório permite ao urologista monitorar as complicações pós-operatórias, a função renal, a
recorrência local após nefrectomia parcial ou terapia ablativa, a recorrência no rim contralateral e o aparecimento de
metástases.
O método e o tempo de investigação é objeto de inúmeras
publicações. Utilizando diferentes sistemas de classificação
e algoritmos, os pacientes são classificados como baixo,
intermediário, ou alto risco para o desenvolvimento de
metástases. Não há uma recomendação geral do método de
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vigilância. De fato, não há evidência de que o diagnóstico
precoce ou tardio da recorrência aumente a sobrevida. O
seguimento permite que as metástases sejam identificadas
precocemente.
A identificação precoce das metástases aumenta a chance de
ressecção cirúrgica e eficácia dos tratamentos sistêmicos em
num momento em que o volume tumoral é o menor, possível. Isto é particularmente importante no caso da opção
das terapias ablativas, como crioterapia e radiofrequência,
as quais tem uma taxa de recorrência maior que a cirurgia
convencional e o paciente ainda pode ser curado pela repetição da terapia ablativa ou pela nefrectomia radical. Na
doença metastática, um crescimento maior da infermidade
pode reduzir a possibilidade de ressecção cirúrgica, a qual
é considerada a terapia padrão nos casos de lesões ressecáveis, preferentemente lesões únicas. Adicionalmente, dentro
dos ensaios clínicos, um diagnóstico precoce da recorrência
tumoral pode elevar a eficácia do tratamento sistêmico se o
volume tumoral for menor.
Portanto, o urologista pode ser seletivo no uso dos exames de
imagem e na necessidade de vigilância intensa. Embora não
exista um protocolo baseado em evidência para o seguimento
dos pacientes com CCR, existem diversos sistemas de classificação e nomogramas para predizer a recorrência tumoral e
metástases. Baseados nestes nomogramas, vários esquemas
de vigilância têm sido propostos. No entanto, nenhum inclui
as terapias ablativas.
Existe, portanto, a necessidade de um algoritmo de vigilância
para monitorar pacientes após o tratamento de CCR, que
reconheça não somente o perfil de risco dos pacientes, mas
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também a eficácia do tratamento. Um exemplo está exposto
na tabela 4; e esta não é uma recomendação da Associação
Europeia de Urologia (EAU).
Para pacientes com doença metastática, é necessário um

Tabela 4: Exemplo de um algoritmo de seguimento
proposto para a vigilância pós-tratamento do CCR,
combinados perfil de risco do paciente e eficácia do
tratamento.
Este é um exemplo de esquema de seguimento; grau de recomendação: (C)
Tratamento e Perfil de risco
programação
Risco
Risco
Alto risco
baixo
intermediário
Tratamento NR/NP
NR/NP/crio/
NR/NP/crio/
somente
RFA
RFA
6 meses
RXt e US
TC
TC
1 ano
RXt e US
RXt e US
TC
2 anos
RXt e US
TC
TC
3 anos
RXt e US
RXt e US
TC
4 anos
RXt e US
RXt e US
TC
5 anos
RXt e US
TC
TC
> 5 anos
alta
RXt e US
alternar anuanual
almente RXt e
US e TC

96 Carcinoma de Célula Renal

Carcinoma de Célula Renal 25

plano de seguimento individual
TC= tomografia computadorizada de tórax e abdômen; crio=
crioterapia; RXt= raios-X de tórax; NR= nefrectomia radical;
NP= nefrectomia parcial; RFA ablação por radiofrequência;
US= ultrassonografia de rins e loja renal.
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DIRETRIZES PARA O CÂNCER DE PÊNIS
(Texto atualizado em Abril de 2010)

G. Pizzocaro, F. Algaba, S. Horenblas, E. Solsona, S. Tana, H.
Van Der Poel, N. Watkin
Eur Urol 2010 Jun;57(6):1002-12

Introdução
Nos últimos anos, a cura para o câncer de pênis aumentou
para 80%, devido ao melhor conhecimento da doença, ao
diagnóstico precoce, aos avanços tecnológicos e ao tratamento
especializado em centros de referência.
Nos países ocidentais, o tumor maligno primário de pênis é
incomum, com uma incidência global menor que 1/100,000
homens na Europa e nos Estados Unidos. A incidência tam-bém varia de acordo com o grupo racial, etnia, e localização
geográfica. Hábitos sociais e culturais, práticas higiênicas e religiosas interferem significamente nos fatores de risco.
Há alguns anos demonstrou-se uma associação bem documentada entre o papilomavírus humano (HPV) e o carcinoma de
células escamosas (CEC). A vacinação contra cepas de HPV
responsáveis pela maior parte dos cânceres cervicais está disponível para mulheres jovens e será considerada em homens,
de acordo com o resultado entre as mulheres.
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Classificação e Patologia
A nova classificação Tumor Nódulo Metástases (TNM) de
2009 para câncer de pênis inclui uma mudança na categoria
T1 (tabela 1). Esta classificação necessita de uma nova atualização para a definição da categoria T2*.

Tabela 1: Classificação do estadiamento TNM 2009
T

Tumor primário

Tx
T0
Tis
Ta

Tumor primário não pode ser avaliado
Não há evidência de tumor primário
Carcinoma in situ
Carcinoma verrucoso não invasivo, não associado
com invasão destrutiva
Tumor invade tecido conectivo subeptelial
T1a. sem invasão linfovascular e bem ou
moderadamente diferenciado (T1G1-2)
T1b. com invasão linfovascular ou pobremente diferenciado/ indiferenciado (T1G3-4)
Tumor invade corpo esponjoso/corpo cavernoso
Tumor invade a uretra
Tumor invade outras estruturas adjacentes

T1

T2*
T3
T4

N - Linfonodos regionais
NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados

8
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N0

Linfonodos inguinais não palpáveis ou sem aumento visível
N1 Linfonodo inguinal unilateral palpável e móvel
N2 Linfonodos inguinais bilaterais ou múltiplos palpáveis e móveis
N3 Massa nodal inguinal fixa ou linfadenopatia pélvica,
unilateral ou bilateral
M – Metástases à distância
M0 Sem evidências de metástases à distância
M1 Metástases à distância

TNM classificação patológica
As categorias pT correspondem à classificação T. As categorias
pN são baseads nos achados de biópsia ou excisão cirúrgica.

Tabela 2: TNM classificação patológica
pN – linfonodos regionais
pNX Linfonodos regionais não podem ser avaliados
pN0 Não há metástases em linfonodos regionais
pN1 Metástase intranodal em um único linfonodo
inguinal
pN2 Metástases em múltiplos linfonodos ou linfonodos
inguinais bilaterais
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pN3 Metástase em linfonodo(s) pélvico, unilateral ou
bilateral ou extensão extranodal das metástases linfonodais regionais
pM – Metástases à distância
pM0 Não há evidências de metástases à distância
pM1 Metástases à distância
G – Graduação histopatológica
Gx Grau ou diferenciação não podem ser avaliados
G1 Bem diferenciados
G2 Moderadamente diferenciados
G3-4 Pobremente diferenciados / indiferenciados

Patologia
O carcinoma de células escamosas é responsável por mais de
95% das causas de doença maligna peniana. A Tabela 3 lista
lesões pré-malignas e a Tabela 4 lista os diferentes tipos de
CEC peniano.

Tabela 3: Lesões pré-malignas
Lesões esporadicamente associadas com CEC de pênis
• Corno cutâneo do pênis
• Papulose Bowenoide do pênis
Lesões de risco intermediário
• Balanite xerótica obliterante (líquen escleroatrófico)
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Lesões com alto risco de desenvolvimento de CEC de
pênis (mais de um terço se transforma em CEC invasivo)
• Neoplasia intraepitelial peniana (carcinoma in situ)
• Eritroplasia de Queyrat e doença de Bowen

Tabela 4: Classificação patológica de CCE de pênis
Tipos de CEC
• Clássico
• Basaloide
• Verrucoso e suas variantes: carcinoma verrucoso
(condilomatoso); carcinoma verrucoso; carcinoma papilar,
carcinoma verrucoso híbrido e carcinoma misto
(verrucoso basaloide, carcinoma adenobasaloide)
• Sarcomatoide
• Adenoescamoso
Padrões de crescimento do CEC
• Extensão superficial
• Nodular ou fase vertical de crescimento
• Verrucoso
Sistema de graduação de diferenciação de CEC
• Sistema de graduação de Broder
• Sistema de graduação de Maiche

Diagnóstico
Diagnóstico histológico acurado e estadiamento do tumor
primário e dos linfonodos regionais são pré-requisitos à realização da decisão terapêutica (Tabela 5).
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Biópsia
A necessidade de confirmação histológica é dependente de:
• dúvida quanto à exata natureza da lesão;
• tratamento dos linfonodos baseados em histologia pré-operatória.
Nestes casos é recomendada uma biópsia adequada. Embora
uma biópsia por punção possa ser suficiente para lesões
superficiais, dá-se preferência a uma biópsia excisional. Não
há necessidade de biópsia se:
• Não houver dúvidas quanto ao diagnóstico;
• O tratamento dos linfonodos for adiado após o tratamento do tumor primário e/ou após exame histológico do(s)
linfonodo(s) sentinela(s).
Exame físico
O exame físico do câncer de pênis suspeito deve registrar:
• diâmetro da(s) lesão(ões) peniana da área suspeita;
• localização da(s) lesão(ões) do pênis;
• número de lesões;
• morfologia da(s) lesão(ões): papilar, nodular, ulcerada ou
plana;
• relação entre a lesão(ões) com outras estruturas, ex. submucosa, túnica albugínea, uretra, corpo esponjoso e corpo cavernoso;
• cor e limite da(s) lesão(ões);
• comprimento peniano.
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Imagem
Exame físico é confiável na determinação da infiltração do
corpo peniano. Se existem dúvidas da profundidade da infiltratação ou extensão proximal, ressonância magnética (RM) pode ser
útil no pênis em ereção (+/- injeção de prostaglandina E1).

Tabela 5: Diretrizes para o diagnóstico de câncer
de pênis

GR

Tumor primário
• Exame físico, registrando morfologia e características físicas da lesão.
• Diagnóstico citológico e/ou histológico.

C

Linfonodos Inguinais
• Exame físico de região inguinal bilateralmente,
avaliando características físicas e morfológicas dos
linfonodos.
• Se os linfonodos não forem palpáveis é indicada
BLS; se BLS não for disponível, ultrassom com
CAAF/fatores de risco.
• Se os linfonodos são palpáveis, CAAF por diagnós
tico citológico.

C

Metástases Regionais (linfonodos inguinais e
pélvicos)
• TC/PET-TC pélvica é indicada em pacientes
com linfonodos inguinais metastáticos.

C

Metástases à distância (além dos linfonodos inguinais e pélvicos)
• PET -TC também permite evidenciar metástases à
distância.

C
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• Se PET – TC não está disponível, TC de abdômen
e Raio-X de tórax são aconselháveis e em pacientes
M1 sintomáticos, uma cintilografia óssea também é
aconselhável.
• Determinação laboratorial biológica do câncer de
pênis é experimentais e não para uso clínico.

C

TC = Tomografia Computadorizada; BLS = Biópsia de
Linfonodo sentinela; GR = Grau de Recomendação; CAAF =
Citologia por Aspiração de Agulha Fina; PET = Tomografia por
emissão de pósitrons.

Tratamento
O tumor primário e os linfonodos regionais são usualmente
tratados separadamente (Tabela 6). O estadiamento correto
é crucial para o tratamento acurado. Linfadenectomia (LND)
é mandatória para pacientes com evidência de metástases em
linfonodos inguinais.

Tabela 6: Diretriz de estratégia no tratamento do
câncer de pênis
Tumor primário

Tratamento conservador
deve ser considerado sempre
que possível

LE

GR

Categoria
Tis, Ta, T1a
(G1,G2)

CO2 ou cirurgia por
ND:YAG laser, excisão local
ampla, ou ressecção da glande, dependendo do tamanho
e da localização do tumor

2b

B
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Cirurgia micrográfica de
Mohs ou terapia fotodinâmica para lesões superficiais
bem diferenciadas

3

C

Categorias:
T1b (G3) e
T2 (somente
glande)

Glandectomia, com ou sem
amputação ou reconstrução

2b

B

Categoria T2
(invasão do
corpo)

Amputação parcial

2b

B

Categoria T3
invasão uretral

Amputação total com uretrostomia perineal

2b

B

Categoria T4
(outras estruturas adjacentes)

Paciente elegíveis: quimioterapia neoadjuvante seguida
por cirurgia nos que obtiveram resposta. Alternativa:
Radiação externa

3

C

Doenca recorrente local
após terapia
conservadora

Cirurgia de resgate, consistindo em tratamento poupador do pênis em pequenas
recorrências

3

C

Grandes recorrências:
Alguma forma de amputação

2b

B
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Radioterapia

Tratamento com preservação do órgão em pacientes
T1-2 selecionados da glande
ou sulco coronal, lesões <
4 cm

2b

B

Quimioterapia

Neoadjuvante, antes da
cirurgia

3

C

Paliação em tumores avançados ou doença metastática

3

C

CO2 = dióxido de carbono; ND:YAG = Neodimium:Yttrium-aluminium-garnet

Tabela 7: Diretriz de estratégia no tratamento dos linfonodos regionais no câncer de pênis
Linfonodos
regionais

O manejo dos linfonodos regionais é fundamental

LE

GR

Linfonodos inguinais não palpáveis

Tis,Ta G1, T1G1: vigilância

2a

B

>T1G2:BLS (LS: LND
inguinal se histologia
positiva)

2a

B

Se BLS não está disponível: fatores de risco/
decisão realizada por
nomograma

3

C
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Linfonodos inguinais palpáveis

PAF guiado por
ultrassom (BLS é inadequado se os linfonodos são palpáveis)

2a

B

LND pélvica, se houver: metástase extranodal; linfonodo de
Cloquet envolvido; >
2 metástases linfonodais inguinais

2a

B

LND unilateral pélvica
se metástase linfonodal
unilateral com incisão
inguinal prolongada

2b

B

LND pélvica bilateral, se
metástases inguinais

2a

B

Biópsia
negativa:vigilância
(repetir biópsia)
Biopsia positiva: LND
inguinal do lado positivo
(BN: LND modificada
deve incluir a zona
central e ambas as
zonas superiores de
Daseler)
Linfonodos
Pélvicos
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Quimioterapia
adjuvante

Pacientes com linfonodos fixos ou
recidivados

Em pacientes >1
metástase intranodal
(pN2pN3) após LND
radical, a sobrevida é
melhorada com quimioterapia adjuvante
(3 cursos de cisplatina,
quimioterapia com fluorouracil)
Quimioterapia neo-adjuvante é fortemente recomendada em
pacientes com metástases linfonodais irressecáveis ou recorrentes

2b

B

2a

B

2a

B

2a

B

Taxanos parecem
melhorar a eficácia da
quimioterapia padrão
com fluorouracil (ou
carboplatina
Radioterapia

Radioterapia curativa
pode ser utilizada para
paliação em tumores
primários da glande
peniana e sulco < 4
cm ou
Radioterapia profilática
em pacientes com N0
não é indicada

LND=Linfadenectomia; PAF=Punção por Agulha Fina; BLS=Biópsia de
Linfonodo Sentinela
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Seguimento
O objetivo do seguimento é detectar recorrência local e/ou
regional precocemente, num estágio curável. Metástases à
distância são fatais. Estratificação de risco para a recorrência
é útil. Métodos tradicionais de seguimento são inspeção e
exame físico.
Ultrassom ou PET-TC são úteis como complemento. O
intervalo de seguimento e as estratégias para paciente com
câncer de pênis são definidas pelo tratamento inicial da lesão
primária e dos linfonodos regionais (Tabela 7). Cerca de 92%
de todas as recorrências ocorrem num período de 5 anos. O
seguimento pode parar após 5 anos, em pacientes com bom
nível cultural e capazes de realizar o autoexame.

Tabela 8: Programa de seguimento para o câncer de
pênis
Intervalo de seguimento
1 o e 2 o anos

3 o, 4 o e 5o anos

Recomendações para seguimento do tumor primário
Tratamento com preservação do pênis

3 meses

6 meses

Amputação

6 meses

1 ano

Recomendações para seguimento dos linfonodos inguinais
Vigilância

3 meses

6 meses

pN0

6 meses

1 ano

pN+

3 meses

6 meses
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Exames e investigações

Duração máxima do
seguimento

GR

Exame físico regular ou autoexame

5 anos

C

Exame físico regular ou autoexame

5 anos

C

Exame físico regular ou autoexame

5 anos

C

Exame físico regular ou autoexame
Ultrassom com
PAF

5 anos

C

Exame físico regular ou autoexame
Ultrassom com
PAF

5 anos

C

Qualidade de vida
Devido ao aumento da sobrevida com o tratamento do câncer peniano, a disfunção sexual e a infertilidade tornaram-se
mais frequentes, sendo consideradas como consequências
negativas. Cirurgia conservadora do pênis permite uma
melhor qualidade de vida do que penectomia e deve ser considerada quando factível. Deve-se oferecer apoio psicológico
aos paciente com baixo limiar.
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DIRETRIZES PARA
CÂNCER DOS TESTÍCULOS
(Texto resumido atualizado em março de 2011)

P. Albers (presidente), W. Albrecht, F. Algaba, C.
Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, K.
Fizazi, A. Horwich, M.P.Laguna
Eur Urol 2008;53(3):478-96,497-513

Introdução
Comparado a outros tipos de câncer, o câncer dos testículos
é relativamente raro, correspondendo a aproximadamente
1-1,5% de todos os cânceres em homens.
Nas últimas décadas, foi observado um aumento contínuo
de sua incidência em países industrializados. A maioria dos
tumores é derivada de células germinativas (seminoma e câncer do testículo de células germinativas não seminomatosas)
e mais de 70% dos pacientes são diagnósticados com doença
em estágio inicial. Os fatores epidemiológicos de risco para
câncer testicular, assim como fatores patológicos e fatores de
risco clínico no estadio I e na doença metastática, são bem
estabelecidos. Atualmente, os tumores do testículo apresentam
excelentes taxas de cura, principalmente devido ao diagnóstico
precoce e a sua extrema sensibilidade a quimio e radioterapia.
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Tabela 1: Fatores prognósticos de risco para o
desenvolvimento de tumores
Fatores epidemiológicos de risco
Síndrome de Klinefelter
História familiar de câncer do testículo em parentes de
primeiro-grau
Presença de tumor contralateral
NIT (“testicular intraepithelial neoplasia” – neoplasia
intraepitelial testicular) ou infertilidade
Fatores patológicos de risco para doença metastática
oculta (para estádio 1)
Para seminoma
- Tamanho do tumor (≥ 4 cm)
- Invasão da rete testis
Para não seminomatoso
- Invasão vascular / linfática ou invasão peritumoral
- Taxa de proliferação (MIB-1) >70%
- Porcentagem de carcinoma embrionário >50%
Clínicos (para doença metastática)
Localização primária
Elevação da concentração de marcadores tumorais
Presença de metástases viscerais não pulmonares

Classificação
O câncer epitelial testicular é classificado em três categorias:
(a) Tumores de células germinativas
(b) Tumores estromais do cordão sexual
(c) Tumores mistos de células germinativas/estroma do cordão sexual
Os tumores de células germinativas correspondem a 90-95%
dos casos de câncer testicular, de acordo com o sistema de
classificação da OMS.
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Tabela 2: Classificação patológica recomendada
(modificada pela Organização Mundial de Saúde, 2004)
1.Tumores de células germinativas
Neoplasia de células germinativas intratubulares
Seminoma (incluindo casos com células sinciciotrofoblásticas)
Seminoma espermatocítico (mencionar se houver componente sarcomatoso)
Carcinoma embrionário
Tumor do saco vitelino
Coriocarcinoma
Teratoma (maduro, imaturo, com componente maligno)
Tumores com mais de um tipo histológico (especificar a
% dos componentes individuais)
2. Tumores do cordão sexual / tumores do estroma gonadal
Tumor de células de Leydig
Tumor de células de Sertoli (variante rica em lípides, esclerosante, calcificante de células grandes)
Granulosa (adulto e juvenil)
Tecoma / tumores do grupo dos fibromas
Outros tumores do cordão sexual/ estroma gonadal (incompletamente diferenciados, mistos)
Tumores que contêm células germinativas e do cordão
sexual/estroma gonadal (gonadoblastoma)
3. Tumores do estroma não específicos diversos
Tumores epiteliais ovarianos
Tumores dos ductos coletores e rete testis
Tumores (benignos e malignos) do estroma não específicos
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Diagnóstico do Câncer Testicular
O diagnóstico do câncer testicular é baseado em:
Exame clínico dos testículos e exame geral para excluir
aumento de linfonodos e massas abdominais.
Ultrassom dos testículos para confirmar a presença de massa
testicular sempre em homens jovens com massas retroperitoneais ou elevação dos marcadores tumorais séricos e sem
massa escrotal palpável.
Atualmente o ultrassom dos testículos deve ser realizado
mesmo na presença clínica de um tumor clinicamente
evidente.
Marcadores tumorais séricos antes da orquiectomia (AFP e
hCG) e DHL. O último é mandatório em tumores 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
por congelação.
A cirurgia conservadora de órgão pode ser tentada em casos
especiais (tumor bilateral ou testículo solitário). A biópsia
contralateral 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).

Diagnóstico e tratamento da NIT
Apesar de o diagnóstico de NIT permanecer controverso,
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deve ser oferecida a biópsia para pacientes de alto risco de
NIT contralateral (volume testicular <12mL, história de
criptorquidia e baixa espermatogênese). Se realizada, é preferível a dupla biópsia. No caso de NIT, a radioterapia local
é o tratamento de escolha após aconselhamento sobre prejuízo da produção de testosterona e infertilidade.

Estadiamento dos Tumores Testiculares
Para o estadiamento preciso, são necessárias as seguintes
etapas:
Cinética da meia-vida dos marcadores tumorais séricos pós-orquiectomia
A persistência de marcadores tumorais séricos elevados 3
semanas após a orquiectomia pode indicar a presença de doença, enquanto a normalização não necessariamente significa
ausência de tumor. Os marcadores tumorais devem ser dosados até estarem normais, enquanto acompanharem a cinética
de meia-vida e ate que não haja evidência de metástases.
Avaliação dos linfonodos retroperitoneais e mediastinais e
vísceras (TC abdome/pelve e TC de tórax⁄Raio X de tórax)
e gânglios supraclaviculares (exame físico). A RNM é útil
somente quando os exames acima mencionados forem
inconclusivos ou para pacientes com alergia a contraste.
Outros exames, como TC cerebral ou espinhal, cintilografia
óssea ou ultrassom de fígado devem ser realizados na suspeita de metástases.
Em pacientes com diagnóstico de seminoma do testículo
e TC abdome/pelve positiva, é recomendada TC de tórax.
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A TC de tórax deve ser realizada como rotina em pacientes com diagnóstico de tumor de células germinativas não
seminomatosos (TCGNS), já que, em até 10% dos casos,
pode haver presença de pequenos gânglios subpleurais que
não são visíveis radiologicamente.

Sistema de estadiamento
Recomenda-se o sistema de estadiamento TNM 2009: Tumor,
Linfonodo, Metástase.

Tabela 3: Classificação TNM para Câncer Testicular
pT Tumor primário1
pTX Tumor primário não pode ser avaliado
pT0 Sem evidência de tumor primário (por exemplo, cicatriz histológica nos testículos)
pTis Neoplasia de células germinativas intratubular
(Neoplasia Intraepitelial Testicular - NIT)
pT1 Tumor limitado ao testículo e epidídimo sem invasão
vascular/linfática: o tumor pode invadir a túnica
albugínea, mas não a túnica vaginalis
pT2 Tumor limitado ao testículo e epidídimo com invasão
vascular/linfática, ou tumor disseminado através da
túnica albugínea com envolvimento da túnica vaginalis
pT3 Tumor invade o cordão espermático com ou sem
invasão vascular/linfática
pT4 Tumor invade o escroto com ou sem invasão
vascular / linfática
N- Linfonodos Regionais Clínicos
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NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástases em linfonodos regionais
N1 Metástase com massa de linfonodos ≤ 2cm na maior
dimensão, ou múltiplos linfonodos, nenhum > 2cm na
maior dimensão
N2 Metástase com massa de linfonodos >2cm, mas ≤ 5 cm
na maior dimensão, ou múltiplos linfonodos, qualquer
um com massa> 2cm, porém ≤ 5cm na maior dimensão
N3 Metástase com massa de linfonodos > 5cm na maior
dimensão
pN Linfonodos Regionais Patológicos
pNX Linfonodos regionais não podem ser avaliados
pN0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
pN1 Metástase com massa de linfonodo ≤ 2cm na maior
dimensão, ou em 5 ou menos linfonodos, nenhum >
2cm na maior dimensão
pN2 Metástase com massa de linfonodos > 2cm, porém <
5cm na maior dimensão, ou > 5 linfonodos positivos,
nenhum > 5cm; ou evidência de extensão extralinfonodal do tumor
pN3 Metástase com massa de linfonodos > 5cm na maior
dimensão
Metástases à distância
MX Metástases à distância não podem ser analisadas
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância
M1a Metástases em linfonodos não regionais ou no pulmão
M1b Outros locais
pM Metástases patológicas à distância
A categoria pM corresponde à categoria M
Câncer
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S Marcadores Tumorais Séricos
Sx Estudos de marcadores séricos não estão disponíveis ou
não foram realizados
S0 Exames de marcadores séricos dentro dos limites normais
S1

DHL (U/L)

hCG (mlU/ml)

AFP (ng/ml)

S2
S3
S4

<1,5x N e
1,5-10xN ou
>10xN ou

< 5000 e
5000 -50.000 ou
>50.000 ou

<1000
1000 -10.000
>10.000

1

A extensão do tumor é classificada após a orquiectomia radical,
exceto para pTis e pT4, quando a orquiectomia radical nem sempre é necessária com o objetivo de classificação, ver pT.
Em outras circunstâncias,TX é utilizado se não foi realizada
orquiectomia radical.

O “International Germ Cell Cancer Collaborative Group”
– Grupo Internacional Colaborador sobre Câncer de
Células Germinativas - (IGCCCG) definiu um sistema de
estadiamento baseado em fatores prognósticos para câncer
de células germinativas metastático, que inclui seminomas
de prognóstico bom e intermediário e tumores de células
germinativas não seminomatosos (TCGNS), de prognóstico
bom, intermediário e ruim.
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Tabela 4: Sistema de estadiamento do câncer de células germinativas metastático, baseado em prognósticos (IGCCCG)
Grupo de bom prognóstico
Não seminomatosos (56% dos
casos)
SLP em 5 anos de 89%
Sobrevida em 5 anos de 92%

Todos os seguintes critérios:
Primário (testículos/ retroperitoneal)
Sem metástases viscerais não
pulmonares
AFP <1000 ng/mL
hCG <5000 UI/L (1000 ng/
mL)
DHL <1,5 xULN

Seminomas (90% dos casos)

Todos os seguintes critérios:

SLP em 5 anos de 82%
Sobrevida em 5 anos de 86%

Qualquer local primário
Sem metástases viscerais não
pulmonares
AFP normal
Qualquer nível de hCG
Qualquer nível de DHL

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

Todos os seguintes critérios:
Primário (testículos/retroperitoneal)
Sem metástases viscerais não
pulmonares
AFP 1000-10.000 ng/mL ou
hCG 5000-50.000 UI/L ou
DHL 1,5-10 x ULN
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Seminomas (10% dos casos)
SLP em 5 anos de 67%
Sobrevida em 5 anos de 72%

Qualquer dos seguintes critérios:
Qualquer local primário
Sem metástases viscerais não
pulmonares
AFP normal
Qualquer nível de hCG
Qualquer nível de DHL

Grupo de prognóstico ruim
Não seminomatosos (16% dos
casos)

SLP em 5 anos de 41%
Sobrevida em 5 anos de 48%

Qualquer dos seguintes critérios:
Primário mediastinal
Sem metástases viscerais não
pulmonares
AFP > 10.000 ng/mL ou
hCG > 50.000 UI/
mL(10.000ng/mL) ou
DHL > 10 x ULN

Seminomas
Nenhum paciente classificado como possuidor de prognóstico
ruim
SLP= sobrevida livre de progressão; AFP= alfa-feto-proteína; hCG=
gonadotrofina coriônica humana fração beta; DHL= desidrogenase
lática; ULN= limite superior da normalidade

Diretrizes para o diagnóstico e estadiamento do câncer do testículo
O ultrassom de testículo é mandatório
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A

Orquiectomia e exame patológico do testículo é
necessário para confirmar o diagnóstico e para definir
a extensão local (categoria pT). Em situações de risco
de morte devido a presença de metástases disseminadas, pode ser iniciada a quimioterapia antes da
orquiectomia
A determinação dos marcadores tumorais séricos
(AFP, hCG e DHL) deve ser realizada antes e após a
orquiectomia para estadiamento e por motivos prognósticos
O estado dos linfonodos retroperitoneais, mediastinais e supraclaviculares deve ser avaliado no câncer
testicular

A

A

A

AFP- alfa-feto-proteína ; hCG= gonadotrofina coriônica humana;
DHL = desidrogenase lática

Exame Patológico dos Testículos
1.

2.

Após a orquiectomia, o exame patológico dos testículos deve incluir diversas investigações. Características
macroscópicas: lado, tamanho do testículo, maior tamanho do tumor e características, macroscópicas do epidídimo, cordão espermático e tunica vaginalis.
Amostragem: amostras (blocos) de 1 cm² para cada
centímetro 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 espermático, além de qualquer área suspeita.
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3.

Características microscópicas e diagnóstico: tipo histológico (componentes individuais específicos e estimativa
de quantidade na forma de porcentagem):
•
Presença ou ausência de invasão venosa ou linfática
peritumoral;
•
Presença ou ausência de invasão de albugínea, túnica
vaginalis, rete testis, epidídimo e cordão espermático
•
Presença ou ausência de neoplasia germinativa intratubular (NIT) no parênquima não tumoral das neoplasias de células germinativas intratubulares.
4. Categoria pT de acordo com TNM 2009.
5. Estudos imuno-histoquímicos: em seminoma e tumores
mistos de células germinativas, AFP e hCG.

Diretrizes para o tratamento do câncer de testículo
após a orquiectomia
Seminoma estágio 1
Vigilância é a opção de tratamento recomendada (se
houver meios disponíveis e o paciente aderir ao tratamento)
Pode ser recomendada quimioterapia baseada em carboplatina (um ciclo em AUC 7).
Tratamento adjuvante não é recomendado para os
pacientes de baixo risco
Radioterapia não é recomendada como tratamento
adjuvante
TCGNS estágio 1
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A

B
A
A
GR

Opções de tratamento recomendadas: tratamentos
adaptados ao risco para CS1 baseados na invasão vascular ou vigilância sem utilização dos fatores de
risco
Tratamentos adaptados ao risco para CS1 com base
na invasão vascular
CS1A (pT1, sem invasão vascular): baixo risco
1. Se o paciente desejar e aderir a uma conduta de
vigilância, o seguimento rigoroso a longo prazo
(por pelo menos 5 anos) deve ser recomendado
2. Em pacientes de baixo risco que não desejam,
ou para aqueles aos quais não está indicada a
vigilância, utilizar quimioterapia adjuvante ou
linfadenectomia retroperitoneal (LDRP) com
preservação de nervos
Se a LDRP revelar doença PN+ (envolvimento de
linfonodos), deve-se considerar o uso de quimioterapia com dois ciclos de PEB
CS1B(pT2-pT4): alto risco
1. Deve-se realizar quimioterapia primária com dois
ciclos de PEB (um ciclo de PEB dentro de um
estudo ou ensaio clínico)
2. Vigilância ou LDRP com preservação de nervos
em pacientes de alto risco permanecem como
opções para os que não desejam submeterse à
quimioterapia adjuvante.
Se for constatado estado patológico II na LDRP,
deve ser considerada quimioterapia posterior ‘a
cirurgia

A

A

A

A
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Diretrizes para o tratamento de tumores de células germinativas metastáticos

GR

1. TCGNS estágio II A / B de baixo volume, com marcadores elevados, deve ser tratado do mesmo modo que
TCGNS avançado de prognóstico “bom ou intermediário”, utilizando-se três ou quatro ciclos de PEB.

A

2. Em estágio II A / B sem elevação de marcadores,
pode-se obter histologia por LDRP ou biópsia. A
repetição do estadiamento pode ser realizada após 6
semanas de vigilância, antes da tomada final da
decisão sobre o restante do tratamento

B

3. Em TCGNS metástatico (estágio > IIC) com bom
prognóstico, o tratamento primário de escolha inclui
três ciclos de PEB .

A

4. Em TCGNS com prognóstico intermediário ou
ruim, o tratamento primário de eleição inclui quatro
ciclos de PEB e a inclusão em estudos clínicos é muito
recomendada.

A

5. A ressecção cirúrgica das massas residuais após a quimioterapia em TCGNS está indicada no caso de massas
residuais visíveis e quando os níveis séricos de marcadores tumorais são normais ou estão normalizando.

A

6. Seminoma CSII A / B pode ser tratado inicialmente
com radioterapia. Quando necessário, a quimioterapia
pode ser utilizada como um tratamento de resgate,
utilizando-se o mesmo esquema dos grupos prognósticos correspondentes dos TCGNS.

A
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7. Em seminoma estágio CS IIB , a quimioterapia (4x
EP ou 3 x PEB, em tumor de bom prognóstico) é uma
alternativa à radioterapia. Parece que 4 x EP ou 3 x PEB
apresentam um nível semelhante de controle da doença.

B

8. Seminoma estágio IIC deve ser tratado com quimioterapia primária, de acordo com os mesmos princípios
utilizados para TCGNS.

A

EP= eposida, cisplatina; GR=grau de recomendação; TCGNS=
tumor de células germinativas não seminomatosos; PEB = cisplatina, eposida, bleomicina; LDRP = linfadenectomia (dissecção) retroperitoneal.

Recidiva após quimioterapia
O tratamento do TCG recidivado após quimioterapia inclui
tipicamente uma quimioterapia de resgate. Para pacientes na
primeira recidiva com boas características prognósticas (atingido o objetivo inicial de CR/PR M- e tumor gonadal primário)
são propostos 4 ciclos de quimioterapia de resgate, com dose
padrão. Para pacientes com fatores prognósticos ruins (tumor
primário extragonadal e/ou resposta incompleta à quimioterapia em um primeiro momento) e para todos os pacientes com
recidivas subsequentes (>primeira), recomenda-se quimioterapia em altas doses, com resgate (transplante) de células-tronco.

Seguimento de pacientes com Câncer do Testículo
O principal objetivo do seguimento é o de detectar recidivas o
mais precocemente possível e monitorizar o testículo contralateral. Os seguintes princípios devem ser aplicados, na presença
de tratamento curativo ou de prolongamento da vida:
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(a) o intervalo entre os exames e a duração do seguimento deve
ser condizer com o tempo de risco máximo de recidiva.
(b) os exames devem ser direcionados para os locais onde a
recidiva é mais provável e devem apresentar boa precisão.
(c) o aumento do risco de um segundo tumor maligno,
tanto no local primário, quanto em outros tecidos que
podem ter sido expostos a algum fator carcinogênico, ou
nos quais haja evidência de aumento de risco, também
deve orientar a requisição de exames.
(d) as complicações não malignas do tratamento devem ser
consideradas.

Tabela 5: Esquema mínimo de seguimento recomendado no
tratamento de vigilância: não seminoma estágio I
Procedimento

Ano 1

Ano 2 Anos
3-5

Exame físico

4 vezes

Marcadores
tumorais
Radiografia de
tórax

4 vezes

TC
abdominopélvico

2 vezes (aos 3
meses e aos 12
meses)

2 vezes

TC= tomografia computadorizada
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4 vezes 1
vez/ano
4 vezes 1
vez/ano

2
vezes

Anos
6-10

1
vez/ano

1
vez/ano

Tabela 6: Esquema mínimo de seguimento recomendado
após LDRP ou quimioterapia adjuvante: não seminoma
estágio I
Procedimento
Exame físico

Ano 1

4 vezes

Ano 2 Ano 34 vezes 1
vez/ano

Marcadores
tumorais
Radiografia de
tórax

4 vezes

4 vezes 1
vez/ano

2 vezes

2
vezes

TC
abdominopélvico

2 vezes

2 vezes

Ano 4-5

1
vez/ano

1
vez/ano

TC= tomografia computadorizada

Tabela 7: Esquema mínimo de seguimento recomendado no
tratamento de vigilância pós-orquiectomia, radioterapia ou
quimioterapia no seminoma estágio I
Procedimento
Exame físico

Ano 1

3 vezes

Marcadores
tumorais
Radiografia de
tórax

3 vezes

TC
abdominopélvico

2 vezes

2 vezes

Ano 2
3
vezes
3
vezes
2
vezes

Ano 3

Ano 4-5

1

1

vez/ano

vez/ano

1

1

vez/ano

vez/ano

2 vezes

TC= tomografia computadorizada
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Tabela 9: Esquema mínimo de seguimento recomendado em
TCGNS avançado e seminoma
4 vezes

Ano 2
4 vezes

Marcadores
tumorais
Radiografia de
tórax

4 vezes

4 vezes

2 vezes

4 vezes

TC
abdomino-pélvico*†

2 vezes

2 vezes

Conforme Conforme
indicado
indicado

TC de tórax†‡

Conforme
indicado

Conforme
indicado

Conforme
indicado

Conforme
indicado

TC de crânio§

Conforme
indicado

Conforme
indicado

Conforme
indicado

Conforme
indicado

Procedimento
Exame físico

Ano 1

Ano 3-5

A seguir

2
vezes/ano
2
vezes/ano
2
vezes/ano

1
vez/ano

1
vez/ano

TC= tomografia computadorizada
*TC abdominal deve ser realizado pelo menos, uma vez por ano,
se for encontrado teratoma no retroperitônio.
† Se a avaliação pós-quimioterapia em um paciente com seminoma
mostrar qualquer massa > 3cm, a TC apropriada deve ser repetida
2 e 4 meses após para assegurar-se do que a massa continua a
regredir. Se for disponível, pode-se realizar FDG-PET.
‡A TC de tórax é indicada se for detectada anormalidade na radiografia de tórax e após a ressecção pulmonar.
§ Em pacientes com cefaleias, achados neurológicos focais ou
quaisquer sintomas do sistema nervoso central.
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Tumores do Estroma Testicular
Os tumores do estroma testicular são raros; entretanto, os
tumores de células de Leydig e os tumores de células de
Sertoli têm relevância clínica.

Tumores de Células de Leydig
Os tumores de células de Leydig constituem 1-3 % dos tumores testiculares dos adultos e 3% dos tumores testiculares em
crianças. Apenas 10% deles são malignos apresentando as
seguintes características:
• Grande tamanho (>5cm)
• Citologia com atipia e aneuplodia do DNA
• Aumento de atividade mitótica e aumento da expressão
de MIB-1
• Necrose
• Margens infiltradas com invasão vascular
• Disseminação além do parênquima testicular
O tumor apresenta-se como aumento indolor dos testículos
ou é encontrado como um achado, incidental (incidentaloma) no ultrassom; este achado, em 80% dos casos, é acompanhado de distúrbios hormonais. Os marcadores tumorais
séricos são negativos e, aproximadamente, 30% dos pacientes
apresentam ginecomastia.
Deve-se considerar a realização de orquiectomia parcial (com
biópsias de congelamento), especialmente em pacientes com
sintomas de ginecomastia ou distúrbios hormonais ou imagem típica ao ultrassom, até a disponibilidade da histologia
final. No caso da presença de sinais histológicos de malignidade, o tratamento de escolha é a orquiectomia e a LDRP.
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Tumor de Células de Sertoli
Estes tumores são ainda mais raros do que os tumores de
células de Leydig e podem ser malignos em 10-22% dos
casos. Os sinais morfológicos de malignidade são:
•
•
•
•

Grande tamanho (>5cm)
Núcleos pleiomórficos com nucléolos
Aumento de atividadade mitótica
Necrose e invasão vascular

Eles se apresentam como aumento dos testículos ou como
achado incidental ao ultrassom. Distúrbios hormonais são
frequentes e os marcadores tumorais séricos são negativos.
Na ultrassonografia, em geral, o aspecto é hipoecoico e não
podem ser diferenciados com segurança de um tumor de
células germinativas, exceto no subtipo de células grandes
calcificadas que, habitualmente está associado à síndromes genéticas (complexo de Carney, síndrome de PeutzJeughers). Os tumores de células de Sertoli são habitualmente, interpretados como tumores de células germinativas e é
realizada a orquiectomia.
A cirurgia conservadora do órgão deve ser considerada (com
cautela), porém, no caso da presença de sinais histológicos
de malignidade, o tratamento de escolha é a orquiectomia e
a LDRP.

Conclusões
A maioria dos tumores testiculares deriva de células germinativas e são diagnosticados nos estádios iniciais. O estadiamento é fundamental e o sistema TNM 2009 é recomendado,
com a finalidade de classificação e estadiamento.
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O sistema de estadiamento IGCCCG é recomendado na
doença metastática. Após a orquiectomia, são atingidas excelentes taxas de cura para os indivíduos nos estádios iniciais,
independentemente do tipo de tratamento adotado, apesar
do padrão e das taxas de recidiva serem muito relacionados à
modalidade de tratamento escolhido. Na doença metastática,
a abordagem multidisciplinar oferece uma sobrevida aceitável. Os esquemas de seguimento devem ser individualizados,
de acordo com o estadiamento inicial e o tratamento adotado. Os tumores do estroma testicular são raros e geralmente
benignos. Quando há suspeita e confirmação patológica, eles
podem ser tratados por cirurgia com conservação do órgão.
Entretanto, no caso de malignidade (pequena porcentagem),
o tratamento de escolha é a orquiectomia e a LDRP.
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DIRETRIZES PARA OS SINTOMAS
DO TRATO URINÁRIO INFERIOR
MASCULINO
(Texto atualizado em Fevereiro de 2012)

M. Oelke (presidente), A. Bachmann, A. Descazeaud, M.
Emberton, S. Gravas, M.C. Michel, J. N’Dow, J. Nordling, J.J.
de la Rosette

A diretriz relacionada aos Sintomas do Trato Urinário
Inferior (STUI) Masculino compõe uma orientação baseada
em sintomas, que analisa principalmente os STUI secundários à hiperplasia prostática benigna (HPB) ou obstrução
infravesical (OIV), hiperatividade do detrusor ou bexiga
hiperativa, e noctúria secundária à poliúria noturna em
homens com 40 anos ou mais. A etiologia multifatorial dos
STUI encontra-se ilustrada na Figura 1.
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Bexiga
hiperativa
(BH)

Obstrução
Infra
Vesical
(OIV)

E outros
...

Cálculo
ureteral
distal

Poliúria
noturna

Hipocontratilidade do
detrusor

Tumor
de Bexiga

STUI

Disfunção
neurogênica
da bexiga

Estenose
uretral
Infecção
do trato
urinário

Prostatite
Corpo
estranho

Figura 1: Causas de sintomas do trato urinário inferior (STUI) masculino

Avaliação
Recomenda-se um acompanhamento diagnóstico sistemático
(Figura 2). Sugere-se para todos os pacientes a verificação
do histórico, sintomas e questionário de qualidade de vida,
exame físico, exame de urina, exame de sangue, ultrassonografia da próstata, bexiga e rins, bem como urofluxometria
e mensuração do resíduo urinário pós miccional. Diário
miccional em homens com frequência urinária aumentada ou
noctúria é opcional. A avaliação urodinâmica antes do tratamento cirúrgico deve ser realizada em homens que:
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•
•
•
•
•
•
•
•

não conseguem urinar > 150 ml;
apresentam fluxo máximo > 15 ml/s;
têm < 50 ou > 80 anos;
conseguem urinar, mas apresentam resíduo pós-miccional
(RPM) > 300 ml;
apresentam suspeita de disfunção neurogênica da bexiga;
apresentam hidronefrose bilateral;
foram submetidos à cirurgia pélvica radical; ou
tiveram tratamento anterior (invasivo) malsucedido.

É importante ressaltar que apenas o diagnóstico de poliúria
noturna (> 33% da excreção urinária de 24 horas durante
a noite) pode ser feita pelo diário da bexiga, enquanto que
o diagnóstico de todas as outras formas nãoneurogênicas
benignas de STUI em homens com 40 anos ou mais é feito,
principalmente, por exclusão.
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Condições Benignas da
Bexiga e/ou Próstata
com valores de base

Diário da bexiga
(em casos de noctúria ou poliúria)

Urofluxometria

Ultrassonografia
(bexiga, próstata, rins)

Exame de Sangue
(Na+, creatinina sérica, antígeno
prostático específico (PSA))

Exame de Urina
(fitas reagentes, sedimentos)

Histórico, Exame Físico

(ex. escore internacional de
sintomas prostáticos

Questionário com
qualidade de vida

Em pacientes com achados negativos em avaliações adicionais

Poliúria noturna, polidipsia-poliúria, diabetes insipidus...

Estenose uretral, disfunções miccionais…

hiperplasia prostática benigna (HPB), tumor/cisto prostático, tumor
pélvico, resíduo urinário pós miccional, retenção urinária, cálculo
vesical, tumor de bexiga, divertículo da bexiga, corpo estranho na
bexiga, cálculo ureteral distal, hidronefrose...

Deterioração da função renal (ex. devido a cálculo ureteral distal ou
carcinoma de células transicionais), prostatite...

Infecção do trato urinário, hematúria, diabetes mellitus…

Doenças neurológicas – disfunção neurogênica da bexiga, STUI
induzidos por fármacos, doenças cardíacas com poliúria noturna,
doenças penianas (ex. fimose, estenose meatal, líquen escleroso, câncer
de pênis), carcinoma prostático palpável...”;

Exames adicionais necessários de acordo com as
anormalidades encontradas durante a avaliação inicial

Figura 2: Algoritmo de avaliação de STUI em homens com 40 anos ou mais

Tratamento

O nível de evidência e o grau de recomendação (de acordo
com o sistema de classificação de Oxford; 2001) para cada
opção de tratamento estão resumidos na Tabela 1.

Tratamento conservador
A conduta expectante (CE) é apropriada para STUI leve a
moderado e sem complicações. Inclui a educação, a segurança, aconselhamentos para o estilo de vida do paciente e o
monitoramento periódico.

Tratamento farmacológico
Os fármacos utilizados para o tratamento de diversas formas
de STUI masculino estão listados na Tabela 2.

Tabela 2: Principais propriedades farmacocinéticas
e doses padrão de medicamentos licenciados para o
tratamento de STUI na Europa.
Fármaco (classe)

tmáx
[horas]

t½
[horas]

Dose diária recomendada

Antagonistas α1-adrenérgicos (para tratar os sintomas de
"HPB")
Alfuzosina LI

1,5

4-6

3 x 2,5 mg

Alfuzosina LC

3

8

2 x 5 mg

Alfuzosina LP

9

11

1 x 10 mg

Doxazosina LI

2-3

20

1 x 2-8 mg

Doxazosina GITS

8-12

20

1 x 4-8 mg

Silodosina

2,5

11-18

1 x 4-8 mg

Tansulosina LM

6

10-13

1 x 0,4 mg
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Tansulosina
SAOC

4-6

14-15

1 x 0,4 mg

Terazosina

1-2

8-14

1 x 5-10 mg

Inibidores da 5α-redutase (para o tratamento do aumento prostático benigno devido à HPB)
Dutasterida

1-3

3-5

1 x 0,5 mg

semanas

Finasterida

2

6-8
semanas

1 x 5 mg

Fármacos antimuscarínicos (para o tratamento da BH/
sintomas de armazenamento)
Darifenacina

7

13 - 19

1 x 7,5-15
mg

Fesoterodina

5

7

1 x 4-8 mg

Oxibutinina LI

0,5 - 1

2-4

3-4 x 2,5-5
mg

Oxibutinina LP

5

16

2-3 x 5 mg

Propiverina

2,5

13 - 20

2-3 x 15 mg

Propiverina LP

7

20

1 x 30 mg

Solifenacina

4-6

45 - 68

1 x 5-10 mg

Tolterodina LI

1-3

2-10

2 x 1-2 mg
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Tolterodina LP

4

6 - 10

Cloreto de tróspio

4-6

5 - 15

Sildenafil

1 (0,5-2) *

3-5

Tadalafil

2 (0,5-12)

17,5

Vardenafil

1 (0,5-2) *

4-5

1 x 4 mg

3 x 10-15 mg
ou 2 x 10-20
mg
Antidiurético (para o tratamento da poliúria noturna)
Desmopressina
1-2
3
1 x 0,1-0,4
mg via oral,
antes de
dormir
Inibidores da fosfodiesterase 5 (para o tratamento da
disfunção erétil ± STUI masculino [experimental])
1 x 25-100
mg
1 x 2,5-20
mg
2 x 10 mg

LP: liberação prolongada; GITS: sistema terapêutico gastrointestinal; LI:
liberação imediata; LM: liberação modificada; SAOC: sistema de absorção oral controlada; LC: liberação controlada; tmáx: tempo para atingir
concentração plasmática máxima; t½: meia-vida de eliminação.
* Dependente de ingestão de alimentos (ou seja, reabsorção mais lenta
do fármaco e um aumento na tmáx de aproximadamente 1 hora após uma
refeição gordurosa).

Antagonistas α1-adrenoceptores (bloqueadores α1) constituem comumente a primeira linha de tratamento para STUI
masculino, devido a sua rápida ação e boa eficácia. São também utilizados de forma intermitente para STUI de intensidades variáveis. Os principais bloqueadores α1 são alfuzosina,
doxazosina, tansulosina e terazosina. Todos os bloqueadores
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α1 apresentam eficácia semelhante na STUI leve, moderada
ou grave, e em diferentes faixas etárias. A eficácia pode ser
melhor em próstatas menores (< 40 ml). Alguns pacientes
ainda necessitam de tratamento cirúrgico, pois os bloqueadores α1 não reduzem o tamanho da próstata nem evitam
a retenção urinária aguda. A eficácia do bloqueador α1 é
mantida por, pelo menos, 4 anos. Os efeitos colaterais mais
comuns de bloqueadores α1 são: astenia, tontura e hipotensão
(ortostática).
Inibidores da 5α-redutase devem ser considerados apenas
para homens com incômodo de STUI moderado a grave e
próstata aumentada (volume prostático > 40 ml) ou concentração de PSA elevada (> 1,4-1,6 μg/l). Inibidores da
5α-redutase são adequados apenas para tratamentos de longo
prazo (por muitos anos), devido ao seu início de ação lento.
Dutasterida e finasterida são igualmente eficazes. A diminuição dos sintomas pode não ser melhor do que o placebo em
pacientes com próstatas < 40 ml. Inibidores da 5α-redutase
diminuem os STUI mais lentamente que os bloqueadores
α1 e, no caso da finasterida, com menor eficiência. Quanto
maior o volume prostático de base (ou a concentração sérica
de PSA), mais rápido e mais acentuado será o benefício sintomático da dutasterida. Ao contrário dos bloqueadores α1, os
inibidores da 5α-redutase reduzem o risco a longo prazo (> 1
ano) de retenção urinária aguda ou necessidade de cirurgia.
Os efeitos adversos mais relevantes incluem a diminuição da
libido, disfunção erétil e desordens de ejaculação. Cerca de
1-2% dos pacientes desenvolvem ginecomastia (aumento das
mamas com sensibilidade na mama ou mamilo).
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Antagonistas de receptores muscarínicos podem beneficiar
homens com níveis mais baixos de PSA (próstatas menores).
A tolterodina reduziu significativamente a incontinência de
urgência, durante o dia ou frequência de 24 horas, e urgência
miccional, quando comparado ao placebo. Noctúria, urgência
e Escore Internacional de Sintomas Prostáticos (IPSS) também foram reduzidos, embora sem significância estatística.
Apesar de os estudos terem sido realizados com tolterodina
ou fesoterodina, outros agentes antimuscarínicos provavelmente apresentarão efeitos semelhantes. Antagonistas de
receptores muscarínicos são geralmente bem tolerados. Os
efeitos adversos incluem boca seca, constipação, dificuldades de micção, nasofaringite e tontura. O aumento do RPM
em homens sem obstrução infravesical (OIV) é mínimo.
Fármacos antimuscarínicos não são recomendados para
homens com OIV, devido a uma diminuição teórica na força
da bexiga, que pode estar associada a RPM ou retenção urinária. No entanto, a curto prazo, o tratamento com antimuscarínicos é seguro em homens com OIV. Não há estudos de
longo prazo avaliando a sua eficácia. Dessa forma, fármacos
antimuscarínicos devem ser prescritos com cautela, e reavaliações regulares de IPSS e RPM são aconselhadas, principalmente em homens com OIV.
Extratos vegetais (fitoterapia): nenhuma recomendação
específica pode ser feita sobre a fitoterapia para STUI masculino, devido à heterogeneidade do produto, ausência de quadro regulatório e problemas de metodologia experimental.
A desmopressina é um análogo sintético do hormônio antidiurético, argenina vasopressina, que desempenha um papel
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fundamental na homeostase da água corporal e da produção
urinária. A desmopressina é utilizada para tratar noctúria devido à poliúria noturna em adultos. Os efeitos clínicos (diminuição do volume urinário, aumento de osmolalidade urinária)
duram, aproximadamente, 8-12 horas. Os efeitos adversos
mais comuns são: dores de cabeça, náusea, diarreia, dor abdominal, tontura, boca seca e hiponatremia (concentração sérica
de sódio < 130 mmol/l). Edema periférico e hipertensão foram
relatados com tratamento a longo prazo. A concentração sérica
de sódio deve ser regularmente monitorada para detecção de
hiponatremia. O risco de hiponatremia aumenta com a idade,
menor concentração sérica de sódio basal e maior volume urinário de 24 horas por peso corporal basal.
Terapias combinadas
Bloqueador α1 + inibidor da 5α-redutase são melhores se
prescritos a longo prazo (> 12 meses) para homens com
STUI moderado a grave, com risco de progressão da doença
(ex. maior volume prostático, maior concentração de PSA,
idade avançada). A terapia combinada é melhor que a monoterapia para redução de sintomas e melhora da Qmáx, e
melhor que bloqueadores α1 na redução do risco de retenção
urinária aguda e necessidade de cirurgia. O uso do bloqueador α1 pode ser interrompido após 6 meses em homens com
STUI moderada, porém uma terapia combinada mais longa é
benéfica, em casos de STUI grave (IPSS > 20). Efeitos adversos de ambas as classes de fármacos foram relatados.
Bloqueador α1 + antagonista de receptor muscarínico são
mais eficazes na redução da frequência de micção, noctúria
ou IPSS quando comparados ao uso isolado de bloqueadores
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α1 ou placebo. Além disso, o tratamento combinado reduziu
significativamente os episódios de incontinência urinária de
urgência e aumentou a qualidade de vida. Os STUI persistentes durante o tratamento com bloqueador α1 podem ser reduzidos ao adicionar um antagonista de receptores muscarínicos (tolterodina), principalmente se houver hiperatividade
do detrusor. Efeitos adversos de ambas as classes de fármacos
foram relatados. Recomenda-se a mensuração de RPM durante a terapia combinada, para avaliar o aumento do RPM ou
retenção urinária.
Inibidores da 5 fosfodiesterase (FDE) ainda são de uso
experimental e não devem ser utilizados na rotina clínica.

Resumo do tratamento conservador e/ou médico
O tratamento comportamental com ou sem tratamento médico é geralmente a primeira escolha para terapia. A Figura 3
mostra um fluxograma ilustrando as opções de tratamento
conservador e médico, de acordo com medicina baseada em
evidências e perfil dos pacientes.
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Figura 3: Algoritmo do tratamento dos sintomas do trato urinário
inferior (STUI) masculino, utilizando opções de tratamento médico e/ou conservador. As decisões de tratamento dependem dos
resultados avaliados durante a avaliação inicial (◊). A ausência
(“-”) ou presença (“+”) da condição são indicadas em círculos (o).
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Conduta expectante
com ou sem
educação + aconselhamento de estilo de vida

Acrescentar antagonista dereceptor muscarínico com ou
sem educação + aconselhamento de estilo de vida

Sintomas de
armazenamento
residual

com ou sem
bloqueadores α1

Educação + aconselhamento de estilo devida

+

Tratamento
de longo
prazo?

+

+

Apenas
poliúria
noturna?

+

Educação + aconselhamento Educação + aconselhamento
de estilo de vida com ou sem
de estilo de vida com ou
inibidor da 5α-Redutase ± sem antagonista de receptor
bloqueador α1
muscarínico

Volume
prostático >
40 ml?

BH – apenas
sintomas de
armazenamento

Incômodo
do sintoma,
IPSS>7?

STUI Masculino

(sem indicações absolutas para cirurgia)

Educação + aconselhamento de estilo de vida
com ou sem
desmopressina

+

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 à HPB/aumento prostático benigno
(APB) resistente ao tratamento, ou dilatação do trato urinário
superior devido à OIV, com ou sem insuficiência renal (indicações absolutas de cirurgia, necessidade de cirurgia). Além
disso, a cirurgia é geralmente necessária quando os pacientes
obtiveram alívio insuficiente dos STUI ou RPM após a instituição dos tratamentos conservadores ou médicos (indicações
relativas de cirurgia).
Ressecção Transuretral da Próstata (RTUP) ou Incisão
Transuretral da Próstata (ITUP): a ITUP reduz a OIV pela
divisão da saída da bexiga sem remoção de tecido, enquanto a RTUP remove tecido da zona de transição da próstata
para reduzir a OIV e, consequentemente, os STUI. A escolha
entre a RTUP e a ITUP é baseada no volume prostático, de
modo que próstatas < 30 ml são adequadas para ITUP e
aquelas com volume de 30-80 ml são adequadas para RTUP.
Infecções do trato urinário devem ser tratadas antes da cirurgia. A RTUP bipolar é uma alternativa à RTUP monopolar
para STUI moderado a grave, em consequência à OIV. A
técnica apresenta eficácia semelhante, porém com menor
morbidade.
A Prostatectomia aberta é a modalidade mais antiga de
tratamento cirúrgico para STUI moderado a grave, devido
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à OIV. A remoção de tecido prostático resolve a OIV e,
consequentemente, os STUI. A eficácia é mantida por > 5
anos. Complicações perioperatórias incluem mortalidade e
transfusão sanguínea. As complicações de longo prazo são a
incontinência urinária e estenose do colo vesical ou uretral. A
prostatectomia aberta é o procedimento mais invasivo, porém
o mais eficaz e duradouro para o tratamento de STUI/OIV.
Apenas a enucleação com Holmium laser (HoLEP) proporciona resultados semelhantes, porém com menor morbidade.
Na ausência de um Holmium laser, a prostatectomia aberta é
o tratamento cirúrgico de escolha para homens com próstatas
> 80 ml.
A Termoterapia Transuretral por Microondas (TTUM):
emite radiação de microondas através de uma antena intra-uretral, proporcionando calor para o interior da próstata,
o que leva à destruição tecidual, apoptose e denervação de
receptores α, reduzindo assim a OIV e STUI. O tratamento é
bem tolerado, embora a maioria dos pacientes apresente desconforto perineal e urgência urinária, necessitando de medicação para dor antes ou durante o tratamento. A TTUM é um
procedimento ambulatorial e uma alternativa para pacientes
idosos com comorbidades e aqueles apresentando risco anestesiológico, ou inaptos ao tratamento invasivo. Parâmetros
basais que preveem um resultado desfavorável incluem próstatas pequenas, obstrução infravesical (OIV) leve a moderada
e baixa energia empregada durante o tratamento.
A Ablação Prostática através de Agulha Transuretral
(TUNA™) fornece baixo nível de energia de radiofrequência
para a próstata, através de agulhas transuretrais inseridas até
148
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o parênquima prostático. A energia induz necrose de coagulação na zona de transição da próstata, resultando em redução do volume prostático e resolução da OIV. A TUNA™ é
adequada para próstatas > 75 ml ou para obstrução somente
do colo da bexiga. O procedimento de TUNA™ pode ser
realizado como um procedimento de internação hospitalar
de meio dia e está associado a menos efeitos adversos, quando comparado a RTUP (ex. sangramento, disfunção erétil,
incontinência urinária).
Enucleação da Próstata com Holmium Laser (HoLEP) ou
Ressecção da Próstata com Holmium Laser (HoLRP): o holmium laser: Ítrio-Alumínio-Granada (Ho: YAG), com comprimento de onda de 2140 nm é um laser pulsado de estado
sólido. A ressecção é normalmente realizada em próstatas
< 60 ml, enquanto a enucleação é utilizada para glândulas
maiores. Pacientes em tratamento com medicações anticoagulantes e aqueles com retenção urinária podem ser tratados
com segurança. A disúria é a complicação perioperatória mais
comum.
A vaporização fotosseletiva da próstata leva à remoção imediata de tecido prostático, alívio da OIV e consequente redução dos STUI. Uma vez que não se pode colher tecido para
exame patológico por esta técnica, a triagem para o câncer de
próstata, se indicado, deve ser realizada antes da operação a
laser. A escolha do tratamento de ablação do tecido depende
da disponibilidade do arsenal, a escolha do paciente, a morbidade ou o uso de drogas concomitante e a experiência do
cirurgião.
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Stents prostáticos são uma alternativa ao cateterismo em
homens inaptos ao procedimento cirúrgico. Stents requerem
um detrusor com bom funcionamento. A inserção é normalmente realizada em ambiente ambulatorial, sob anestesia
local. A colocação é confirmada por ultrassonografia abdominal ou cistoscopia. A antibioticoterapia profilática é necessária apenas em caso de cultura de urina positiva.
Injeções de etanol ou toxina botulínica na próstata ainda são
experimentais.

Resumo do tratamento cirúrgico
A escolha da técnica cirúrgica depende, principalmente, do
tamanho da próstata, das comorbidades do paciente, e da
capacidade de ser submetido à anestesia, além das preferências do paciente, de sua disposição para aceitar os efeitos
adversos associados à cirurgia, da disponibilidade do arsenal
cirúrgico e da experiência do cirurgião com estas técnicas
cirúrgicas. A Figura 4 mostra um fluxograma ilustrando as
opções de tratamento cirúrgico, de acordo com o perfil dos
pacientes.
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Acompanhamento
Recomenda-se a estratégia de acompanhamento descrita
abaixo:
• Pacientes com conduta expectante devem ser monitorados 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 α1, antagonistas de receptores muscarínicos ou uma combinação
de bloqueadores α1 e inibidores da 5α-redutase ou antagonistas de receptores muscarínicos devem ser reavaliados 4-6 semanas após o início do tratamento. A terapia
medicamentosa pode ser mantida, caso o paciente tenha
obtido alívio sintomático na ausência de efeitos adversos problemáticos. Os pacientes devem ser reavaliados
após 6 meses e 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.
• A concentração sérica de sódio deve ser mensurada
em pacientes tratados com desmopressina no 3o e 7o
dias de tratamento, assim como 1 mês após o início do
tratamento e, posteriormente, a cada 3 meses, caso a
concentração sérica se mantenha normal; a sequência de
acompanhamento deve ser reiniciada após um aumento
de dose.
152
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• Pacientes submetidos à cirurgia prostática devem ser
reavaliados 4-6 semanas após a remoção do cateter para
determinar a resposta ao tratamento e a presença de
efeitos adversos. Novas reavaliações não serão necessárias caso o paciente apresente alívio sintomático e
nenhum efeito adverso.

Tabela 1: Nível de evidência (NE) e grau de recomendação
(GR) de diversos tratamentos para STUI masculino e acompanhamento
NE

GR

Tratamento conservador – conduta expectante
A conduta expectante é
adequada para homens com
sintomas leves.

1b

A

Homens com STUI devem
receber aconselhamentos
de estilo de vida antes ou
durante o tratamento.

1b

A

1a

A

Tratamento medicamentoso
1.

Bloqueadores α1 devem ser
utilizados em homens com
STUI moderado a grave.
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2.

Inibidores da 5α-redutase
devem ser utilizados em
homens com STUI moderado
a grave e aumento prostático
(> 40 ml). Os inibidores da
5α-redutase podem prevenir
a progressão da doença em
relação à retenção urinária
aguda e necessidade de
cirurgia.

1b

A

3.

Antagonistas de receptores
muscarínicos podem ser
considerados para homens
com STUI moderado a
grave, apresentando predominantemente sintomas de
armazenamento de bexiga.
Recomenda-se precaução em
homens com obstrução infravesical (OIV).

1b

B

4

C

A desmopressina pode ser
utilizada para o tratamento
da noctúria devido à poliúria
noturna.

1b

A

4.
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5.

O tratamento combinado
com um bloqueador α1 e um
inibidor da 5α-redutase deve
ser utilizado em homens com
incômodo de STUI moderado a grave, aumento prostático, e Qmáx reduzida (homens
propensos a desenvolver
progressão da doença). O
tratamento combinado não é
recomendado para terapia a
curto prazo (< 1 ano).

1b

A

6.

A terapia combinada com
um bloqueador α1 e um antagonista de receptores muscarínicos pode ser considerada
em pacientes com incômodo
de STUI moderado a grave,
caso o alívio dos sintomas
tenha sido insuficiente com a
monoterapia de qualquer um
dos fármacos.
A terapia combinada deve
ser prescrita com cautela
em homens com suspeita de
OIV.

1b

B

2b

B
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7.

1b

A

A RTUP monopolar é o
procedimento cirúrgico
padrão atualmente usado
para homens com tamanhos
de próstatas entre 30 e 80
ml, e incômodo de STUI
moderado a grave devido a
OIV. A RTUP monopolar
proporciona melhoras subjetivas e objetivas superiores
aos tratamentos médicos ou
minimamente invasivos.

1a

A

A RTUP bipolar obtém
resultados a curto prazo
comparáveis aos da RTUP
monopolar.

1a

A

Os inibidores da FDE5 reduzem STUI moderado a grave,
porém ainda são experimentais e restritos a homens com
disfunção erétil, hipertensão
arterial pulmonar ou àqueles
com incômodo de STUI em
ensaios clínicos.

Tratamento cirúrgico
1.
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2.

3.

A ITUP é o tratamento cirúrgico de escolha para homens
com próstatas < 30 ml, sem
lobo médio, e incômodo
de STUI moderado a grave,
devido à OIV.

1a

A

A prostatectomia aberta é a
primeira escolha de tratamento cirúrgico em homens
com próstatas > 80 ml, incômodo de STUI moderado a
grave devido à OIV, e STUI
refratário a medicamentos na
ausência de holmium laser.

1b

A

A prostatectomia aberta é o
procedimento cirúrgico mais
invasivo com morbidade significativa.

1b

A

A TTUM promove melhora
dos sintomas comparável à
RTUP, mas está associada à
menor morbidade e menor
melhora de fluxo.
A durabilidade está a favor
da RTUP, com menores taxas
de retratamento quando
comparada à TTUM.

1a

A

1a

A
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4.

A TUNA™ é uma alternativa ao RTUP para pacientes
que desejam adiar/evitar
(complicações da) RTUP. No
entanto, os pacientes devem
estar cientes das significativas taxas de retratamento e
menor melhora dos sintomas
e qualidade de vida.

1a

A

5.

A HoLEP e vaporização
fotosseletiva da próstata com
laser são alternativas minimamente invasivas à RTUP
para homens com STUI
moderado a grave, devido a
OIV. As cirurgias à laser promovem melhoras imediatas
objetivas e subjetivas, comparáveis a RTUP.

1b

A

Com relação à segurança
intraoperatória, a vaporização a laser é superior a RTUP
e deve ser considerada para
pacientes tratados com medicamentos anticoagulantes ou
de alto risco cardiovascular.

3

B
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Com relação à taxa de complicações a longo prazo, só
existem resultados disponíveis para a HoLEP, e estes
são comparáveis a RTUP.

1b

A

6.

Os stents prostáticos são
uma alternativa ao cateterismo em homens não aptos à
cirurgia. Os stents podem ter
uma função no alívio temporário de STUI/OIV, após
o tratamento minimamente
invasivo.

3

C

7.

Injeções intraprostáticas de
etanol para homens com
STUI moderado a grave,
devido a OIV, ainda estão em
fase experimental e devem
ser realizadas somente em
ensaios clínicos.

3

C

8.

Injeções intraprostáticas de
Botox para homens com
incômodos de STUI moderado a grave, devido à OIV, ou
homens com retenção urinária, ainda são experimentais
e devem ser realizadas apenas em ensaios clínicos.

3

C
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Acompanhamento
O acompanhamento para
todas as modalidades conservadora de tratamento, médicos ou cirúrgicos, é baseado
em dados empíricos ou em
considerações teóricas, mas
não em estudos baseados em
evidências.

3-4

C

Tradução autorizada para a língua portuguesa:
Prof. Dr. João Pádua Manzano
Prof. Afiliado da Disciplina de Urologia
Escola Paulista de Medicina - UNIFESP

O processo de tradução para a Língua Portuguesa foi realizado sob supervisão da Sociedade Brasileira de Urologia. A European Association of Urology
- EAU, juntamente com a “Guidelines Office”, não se responsabiliza pela
correção das traduções disponibilizadas.
Este texto resumido está baseado nas recomendações da EAU (ISBN 978-9079754-96-0), disponíveis aos membros da Associação Europeia de Urologia
no seu website, http://www.uroweb.org.
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DIRETRIZES PARA DISFUNÇÃO
SEXUAL MASCULINA: Disfunção Erétil
e Ejaculação Prematura
(Texto atualizado em Março de 2009)

Wespes E, Amar E, Eardley I, Giuliano F, Hatzichristou D,
Hatzimouratidis K, Montorsi F, Vardi Y
Eur Urol 2002; 41 (1): 1-5.
Eur Urol 2006; 49 (5): 806-15.

DISFUNÇÃO ERÉTIL
Definição, epidemiologia e fatores de risco
A disfunção erétil (DE) é a incapacidade persistente em
obter e manter uma ereção suficiente, que permita uma
atividade sexual satisfatória. Embora DE seja uma desordem benigna, ela afeta a saúde física e psicológica e tem um
impacto significativo sobre a qualidade de vida (QoL) dos
portadores e suas parceiras e famílias. Aproximadamente 5 a
20% dos homens têm DE moderada a severa.
DE compartilha fatores de risco comuns com as doenças
cardiovasculares, que incluem o sedentarismo, a obesidade, o
tabagismo, a hipercolesterolemia e a síndrome metabólica. O
risco de DE pode ser reduzido pela modificação destes fatores
de risco, particularmente adotando atividade física e perdendo peso. Outro fator de risco para DE é a prostatectomia
radical (PR) em qualquer técnica (aberta, laparoscópica ou
Disfunção Sexual Masculina 1617

robótica), devido ao risco de lesão dos nervos cavernosos, má
oxigenação dos corpos cavernosos ou insuficiência vascular.
Entre 25 e 75% dos homens submetidos a PR apresentam DE
pós-operatória.

Diagnóstico e Manejo
Manejo básico
O manejo básico (avaliação diagnóstica mínima) está
demonstrado na Figura 1 e deve ser realizado em todo
paciente com DE.
Devido ao potencial risco cardíaco associado com atividade
sexual, a Segunda Conferência do Consenso de Princeton
estratifica pacientes com DE, que desejam iniciar ou continuar a atividade sexual, em 3 categorias. O grupo de baixo
risco inclui pacientes assintomáticos com menos de 3 fatores de risco para doença coronariana (excluindo o gênero),
angina estável ou leve (avaliada e/ou sendo tratada), infarto
agudo do miocárdio não complicado, disfunção ventricular
esquerda ou insuficiência cardíaca congestiva (NYHA classe
I), revascularização coronariana bem sucedida, hipertensão
controlada e doença valvular leve. Todos os outros pacientes
serão incluídos nas categorias de risco intermediário e alto, e
necessitam de uma avaliação cardiológica.
Exames específicos
Embora muitos pacientes com DE possam ser manejados
dentro de um cuidado sexual padrão, algumas circunstâncias
requerem testes diagnósticos específicos:
• pacientes com DE primária (não causada por doença
orgânica ou desordem psicogênica);
• pacientes jovens com história de trauma perineal ou pél162
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vico que podem se beneficiar de uma cirurgia vascular
potencialmente curativa;
pacientes com deformidades penianas (doença de
Peyronie, curvatura congênita) que podem necessitar de
procedimento cirúrgico;
pacientes com desordens psiquiátricas ou psicossexuais
complexas;
pacientes com desordens endocrinológicas complexas;
exames específicos podem ser indicados por solicitação
do paciente ou de sua parceira;
por razões médico-legais (implante de prótese peniana,
abuso sexual).

Os exames diagnósticos específicos incluem:
• tumescência e rigidez peniana noturna (NPTR) com
Rigiscan®;
• testes vasculares
- teste de ereção fármaco-induzido (TEFI);
- ecodoppler das artérias cavernosas com teste
farmacológico;
- cavernosometria/cavernosografia por infusão dinâmica (DICC);
- arteriografia pudenda interna;
• testes neurológicos (latência do reflexo bulbocavernoso,
estudos de condução nervosa);
• estudo endocrinológico;
• avaliação psicodiagnóstica especializada;
A NPTR deve ser realizada por pelo menos duas noites. Para
que o mecanismo de ereção esteja preservado deve haver pelo
menos uma ereção de 60% de rigidez, registrada na extremiDisfunção Sexual Masculina 1639

dade do pênis, com duração mínima de 10 minutos.
O TEFI fornece limitadas informações sobre o estado vascular.
Porém, o ecodoppler peniano permite um acesso simples ao
estado da vascularização. Qualquer investigação vascular fica
desnecessária se o pico sistólico da artéria cavernosa for maior
do que 30cm/s e o índice de resistência for maior do que 0,8,
após a administração de fármaco vasoativo intracavernoso. Se
o Doppler for anormal, entretanto, a arteriografia e o DICC
podem ser realizados, mas somente em pacientes que são
potenciais candidatos à cirurgia vascular reconstrutora.

Recomendações para os testes diagnósticos NE

GR

Uso clínico de questionários validados relacionados à DE podem acessar os domínios da
função sexual e o efeito de uma modalidade
terapêutica específica.

3

B

O exame físico é necessário na consulta inicial
para identificar possíveis condições médicas
associadas com DE.

4

B

Os testes laboratoriais de rotina incluem
glicemia, perfil lipídico e testosterona, e são
necessários para identificar e tratar possíveis
fatores de risco e fatores de estilo de vida
modificáveis.
Testes diagnósticos específicos são indicados
para apenas poucas situações.

4

B

4

B
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Tratamento da DE
Somente alguns casos específicos de DE têm um potencial
de cura:
• DE psicogênica: terapia psicossexual pode ser empregada isolada ou associada a qualquer alternativa terapêutica e tem resultados variáveis;
• DE arteriogênica pós-traumática em pacientes jovens:
a taxa de sucesso com revascularização peniana é de
60 a 70%;
• DE de origem hormonal: a terapia de reposição de testosterona é efetiva e deve ser utilizada somente após
outras causas de falência testicular serem excluídas.
Geralmente, está contraindicada em homens com história de câncer de próstata ou com sintomas de prostatismo. Um acompanhamento rigoroso é necessário,
incluindo toque retal, antígeno prostático específico e
hematócrito, bem como o monitoramento da função
hepática e da doença prostática.
O uso de drogas pró-eréteis após a prostatectomia radical é
muito importante para preservação da função erétil. Muitos
estudos clínicos têm demonstrado altas taxas de recuperação
da função erétil pós-prostatectomia radical em pacientes
que usam inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (iPDE5) ou
injeções intracavernosas (terapêuticas ou profiláticas). A reabilitação peniana deve iniciar tão logo seja possível no pós-operatório.
Muitos homens com DE serão tratados com opções que não
são causa-específica. Esta alternativa requer uma estratégia
terapêutica estruturada, que depende da eficácia, segurança,
invasividade e custo, bem como da satisfação do paciente e
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de sua parceira. O algoritmo de tratamento é mostrado na
Figura 2.

Primeira linha de tratamento
Farmacoterapia oral
Três potentes e seletivos iPDE5 foram aprovados pela
Agência de Medicina Europeia (EMA) para tratamento da
DE. Eles não são iniciadores da ereção e necessitam de estimulação sexual para que a ereção ocorra. Eficácia é definida
como rigidez peniana suficiente para penetração vaginal.
Sildenafil (Viagra®)
Sildenafil foi o primeiro iPDE5 disponível. É efetivo após
30 a 60 minutos da administração. Uma alimentação muito
gordurosa pode reduzir ou retardar a sua absorção. É administrado em 25, 50 e 100mg. A dose inicial recomendada é de
50mg e adaptada de acordo com a resposta do paciente, bem
como pelos efeitos colaterais possíveis. A resposta pode durar
até 12h. As taxas de sucesso (ereções suficientes para penetração) são de 56%, 77% e 84% para homens tomando 25, 50
e 100mg, respectivamente. A eficácia do sildenafil em muitos
subgrupos de pacientes com DE está bem estabelecida.
Tadalafil (Cialis®)
Tadalafil é efetivo após 30 minutos da administração, mas
seu pico de eficácia ocorre após 2h. Sua eficácia é mantida
por até 36h e não é afetada pela alimentação. É administrada
em doses de 10 e 20mg. A dose inicial recomendada é de
10mg e é adaptada de acordo com a resposta do paciente e
com os efeitos colaterais. A taxa de sucesso é de 67% e 81%,
nos homens utilizando 10 e 20mg, respectivamente. Tadalafil
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também melhora as ereções em subgrupos de difícil tratamento.
Vardenafil (Levitra®)
O vardenafil é efetivo após 30 minutos da administração. Uma
refeição muito gordurosa reduz o seu efeito. É administrado
em doses de 5, 10 e 20mg. A dose inicial recomendada é de
10mg e é adaptada de acordo com a resposta do paciente e
pelos efeitos colaterais. In vitro, é 10x mais potente que o sildenafil, entretanto não é necessariamente mais eficaz clinicamente. As taxas de sucesso são de 66%, 76% e 80% em homens
utilizado 5, 10 e 20mg, respectivamente. Vardenafil também
melhora as ereções em subgrupos de difícil tratamento.
Escolha ou preferência por diferentes iPDE5
A escolha pelo iPDE5 tenham sido da frequência do intercurso (uso ocasional ou terapia regular, se 3 a 4 relações por
semana) e da experiência pessoal do paciente com determinada droga. Os pacientes precisam saber se a droga é de curta
ou longa ação, as possíveis desvantagens e como usá-las.
Uso sob demanda ou diário de iPDE5
Embora os iPDE5 foram introduzidos para tratamento sob
demanda, em 2008 o tadalafil foi também aprovado para
uso diário, em doses de 2,5 e 5ml. O uso diário foi bem
tolerado e melhorou significativamente a função erétil.
Resultados similares foram encontrados em pacientes diabéticos. Tadalafil diário permite uma alternativa de dose
para casais que preferem a espontaneidade ao invés da
atividade sexual programada, ou para aqueles que têm atividade sexual frequente.
14 Disfunção Sexual Masculina
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Efeitos adversos
Os efeitos adversos comuns incluem cefaleia, rubor facial,
tontura, dispepsia e congestão nasal. Sildenafil e vardenafil
têm sido associados a anormalidades visuais em menos de 2%
dos pacientes, enquanto que o tadalafil está associado à dor
lombar e mialgia em 6% dos pacientes. Entretanto, os efeitos
adversos são moderados, autolimitados com o uso contínuo e
a taxa de desistência devido aos efeitos adversos é semelhante
aos encontrados no grupo placebo.
Segurança cardiovascular
Os estudos clínicos e os dados de pós-marketing dos 3 iPDE5
não demonstram um aumento nas taxas de infarto agudo do
miocárdio. Nenhum iPDE5 afetou adversamente o tempo de
exercício, ou o tempo de isquemia desencadeado pelo exercício nos testes em homens com angina estável. De fato, estas
drogas podem melhorar estes testes.
Os nitratos são totalmente contraindicados com todos os
iPDE5, devido a uma hipotensão imprevisível. A duração
da interação entre os nitratos orgânicos e os iPDE5 varia de
acordo com a droga e o nitrato. Se o paciente desenvolve
angina durante o uso de iPDE5, outros agentes antianginosos
podem ser utilizados no lugar da nitroglicerina ou até que o
tempo apropriado tenha passado (24h para sildenafil e vardenafil e 48h para tadalafil).
Em geral, o perfil de eventos adversos dos iPDE5 não é pior,
mesmo no caso de pacientes em uso de múltiplos agentes
anti-hipertensivos.
Interação com alfa bloqueadores
Todos os iPDE5 parecem interagir com os alfa-bloqueadores,
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o que pode resultar em hipotensão ortostática. A bula do
sildenafil inclui uma precaução de que sildenafil 50 e 100mg
(não o de 25mg) devem ser evitados nas primeiras 4h após
a tomada do alfa-bloqueador. O uso de vardenafil com alfabloqueador não é recomendado. Entretanto, a administração
conjunta de vardenafil com tamsulosina não está associada
com hipotensão clinicamente significativa. Tadalafil está contraindicado em pacientes tomando alfa bloqueador, exceto
tamsulosina.
Ajuste de dosagens
Baixas doses de iPDE5 podem ser necessárias em pacientes
que fazem uso de cetoconazol, itraconazol, eritromicina,
claritromicina e inibidores da protease do HIV (ritonavir,
saquinavir). Altas doses de iPDE5 podem ser necessárias em
pacientes utilizando rifampicina, fenobarbital, fenitoína ou
carbamazepina. Disfunção hepática ou renal também podem
requerer ajuste de dose. Em pacientes com hipogonadismo, a
suplementação de andrógenos melhora a função erétil.
Manejo de não respondedores dos iPDE5
Médicos devem verificar se seus pacientes estão usando uma
medicação original, se a medicação foi devidamente prescrita e se está sendo usada corretamente (adequada estimulação sexual, dose e tempo suficiente entre a tomada da medicação e o início do intercurso).
Existem várias estratégias para melhorar a eficácia do tratamento com iPDE5. Elas incluem modificação
dos fatores de risco, tratamento do hipogonadismo, troca por
outro iPDE5 ou uso contínuo de iPDE5.
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Vacuoterapia
Os equipamentos de vacuoterapia determinam uma pressão negativa, com intuito de preencher o pênis com sangue
venoso, o qual fica represado no seu interior pela aplicação
de uma banda constritora na base peniana. Este método é
mais aceitável em indivíduos mais velhos. A eficácia, definida
como uma ereção suficiente para penetração, é alta, atingindo
até 90%. As taxas de satisfação dos pacientes variam de 27
a 94%. Os eventos adversos incluem dor peniana, amortecimento e ejaculação retardada, e acometem até 30% dos
pacientes.

Segunda linha de tratamento
Aos pacientes que não respondem às drogas orais, podem ser
oferecidas injeções intracavernosas. O alprostadil (Caverject
®, Edex/Viridal ®) é a única droga aprovada para tratamento intracavernoso para DE. É a monoterapia mais eficaz
para tratamento intracavernoso, com doses de 5 a 40 μg. O
paciente deve ser orientado e treinado em nível ambulatorial
(uma ou duas visitas), para aprender corretamente o processo da injeção.
As taxas de eficácia são de 70%, com relato de atividade
sexual após 94% da injeções. As taxas de satisfação variam
de 87 a 93,5% para os pacientes e de 86 a 90,3% para as
parceiras. A taxa de desistência descrita varia de 41 a 68%,
com muitas delas ocorrendo nos primeiros 2 a 3 meses. As
complicações do alprostadil intracavernoso incluem dor
peniana (50% dos pacientes), ereções prolongadas (5%),
priapismo (1%) e fibrose peniana (2%). As combinações de
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drogas (principalmente alprostadil, papaverina e fentolamina)
podem aumentar a eficácia em até 90%. Fibrose peniana foi
mais comum (5 a 10% dos pacientes) quando a papaverina
foi usada isoladamente (dependendo da dose total).
Após 4h de ereção, os pacientes devem ser orientados a procurar o seu médico, para evitar danos ao tecido cavernoso,
que pode resultar em DE permanente. A aspiração do sangue
venoso intracavernoso e a administração de fenilefrina são utilizadas para tratar estas ereções prolongadas. Se este problema
ocorreu, a dose da próxima injeção deve ser reduzida.
Prostaglandina E1 pode ser administrada intrauretral, como
uma pastilha semissólida, em doses e 125 a 1000 μg. Uma
banda constritora na base do pênis pode melhorar a rigidez.
A taxa de sucesso clínico é menor do que as injeções intracavernosas, mas aproximadamente 70% dos pacientes ficam
satisfeitos com este tratamento. Os efeitos colaterais incluem
dor peniana (29 a 41%), tontura (1,9 a 14%) e sangramento
uretral (5%).

Terceira linha de tratamento (próteses penianas)
O implante cirúrgico de próteses penianas pode ser considerado em pacientes que não respondem à farmacoterapia ou
que desejam uma solução permanente. As próteses são maleáveis (semirrígidas) ou infláveis (dois ou três componentes).
Muitos pacientes preferem as próteses de três componentes
porque as ereções são mais “naturais", mas estes implantes
são muito onerosos. A taxa de satisfação varia de 70 a 87%,
após uma avaliação adequada.
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As complicações incluem falência mecânica (menos do que
5% após 5 anos de acompanhamento com próteses de 3 componentes) e infecção. Com a antibioticoprofilaxia, a taxa de
infecção varia de 2 a 3% e pode ser reduzida com a utilização
de implantes impregnados com antibiótico ou com cobertura hidrofílica. A infecção requer a remoção das próteses,
administração de antibióticos e reimplante após 6 a 12h.
Entretanto, a taxa de sucesso de 82% tem sido alcançada com
esta terapia de salvamento, envolvendo a remoção e reimplantando imediatamente, após uma copiosa irrigação dos
corpos cavernosos, com uma solução de vários antibióticos.
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GR

Mudanças do estilo de vida e modificação dos
fatores de risco devem preceder ou acompanhar o
tratamento.

1b

A

Tratamentos com drogas pró-eréteis devem ser
oferecidos o mais precocemente possível após
prostatectomia radical.

1b

A

Se uma causa curável de DE for identificada, tratar
esta causa primeiro.

1b

B

Inibidores da PDE5 são a primeira linha de tratamento.

1a

A

Administração diária de iPDE5 pode melhorar o
resultado e restabelecer a função erétil.

1b

A

A administração ou orientação incorretas são as
principais causas de falta de resposta aos iPDE5.

3

B

A reposição de testosterona permite a ereção peniana de pacientes hipogonádicos que não respondem aos iPDE5.

1b

B

Apomorfina pode ser utilizada em DE levemoderada, DE psicogênica ou em pacientes com
contraindicação aos iPDE5.

1b

B

A vacuoterapia pode ser empregada em pacientes
que têm um relacionamento estável.

4

C

Injeção intracavernosa é segunda linha de tratamento.

1b

B

Prótese peniana é terceira linha de tratamento.

4

C

Recomendações para o tratamento da DE

PDE5 – fosfodiesterase 5; iPDE5 – inibidores da
fosfodiesterase 5
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EJACULAÇÃO PREMATURA
Definição, epidemiologia e fatores de risco
Enquanto a definição de ejaculação prematura (EP) prova ser
difícil, a Sociedade Internacional de Medicina Sexual (ISSM)
adotou uma definição completamente nova de EP permanente, que é uma definição baseada em evidência: “ejaculação
prematura é uma disfunção sexual masculina caracterizada pela
ejaculação que ocorre geralmente ou sempre antes da penetração
vaginal ou até um minuto após, associada à incapacidade de
retardar esta ejaculação, gerando consequências pessoais, como
incômodo, angústia, frustração e aversão à intimidade sexual”.
Então, a EP pode ser classificada como permanente (primária) ou adquirida (secundária). A EP primária é caracterizada
pelo início em conjunto com a primeira experiência sexual
e permanece durante a vida. A EP adquirida é caracterizada
por um início súbito ou gradual, com episódios de ejaculação
normal antes do problema. O tempo de ejaculação é curto,
mas não tanto quanto na EP primária.
A prevalência de EP adquirida varia de 20 a 30%, enquanto
que a primária varia de 2 a 5% dos homens. A etiologia é
incerta, com poucos dados apoiando as hipóteses de causa
biológica e psicológica, incluindo ansiedade, hipersensibilidade peniana e disfunção dos receptores de serotonina. Em
contraste com DE, a prevalência de EP não é afetada pelo
avanço da idade. Os fatores de risco para EP são incertos.
EP tem um efeito prejudicial sobre a autoconfiança e no relacionamento com a parceira. Pode causar angústia, ansiedade,
embaraço e depressão. Entretanto, muitos homens com EP
não procuram ajuda médica.
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Diagnóstico
O diagnóstico de EP é baseado na história médica e pessoal
do paciente. A história permite classificar a EP como primária
ou adquirida, e determina se é situacional (sob circunstâncias
específicas ou com parceiras especificas) ou permanente.
Atenção especial é dada à duração de tempo da ejaculação,
ao grau de estímulo sexual, impacto na atividade sexual e na
qualidade de vida, e quanto ao uso e/ou abuso de drogas. É
importante distinguir EP de DE.

Tratamento da EP
Recomendações para diagnóstico de EP
Diagnóstico e classificação são baseados na história
médica e sexual.
O diagnóstico deve ser mutidimensional e deve considerar o IELT, a percepção de controle, angústia e
dificuldades interpessoais secundárias à disfunção
ejaculatória.
O emprego clínico do IELT é adequado. A medida
do IELT, com cronômetro, é necessária em pesquisa
clínica.
Os resultados relatados pelos pacientes têm um
potencial de identificar homens com EP. Mais estudos
são necessários para recomendar seu uso clínico.
Exame físico pode ser necessário na avaliação inicial
da EP, para identificar condições médicas associadas
ou outras disfunções sexuais, particularmente a DE.
Exames laboratoriais e testes neurológicos de rotina
não são recomendados. Testes adicionais devem
ser direcionados a achados específicos de história e
exame físico.
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1a

A

2a

B

3

C

3

C

3

C

IELT – tempo de latência ejaculatória intravaginal.
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Em muitos relacionamentos, a EP causa poucos problemas.
Em tais casos, o tratamento deve ser baseado apenas em um
aconselhamento psicossexual. Antes de iniciar o tratamento,
é essencial discutir com o paciente sobre as suas expectativas.
DE ou outras disfunções sexuais ou infecção geniturinária
(prostatite) devem ser tratadas primeiro, ou ao mesmo
tempo, que a EP.
Várias técnicas comportamentais têm demonstrado algum
benefício no tratamento da EP. Nas EP primárias, as técnicas comportamentais não são recomendadas como primeira
linha tratamento. São técnicas demoradas, que necessitam
do suporte da parceira, e podem ser difíceis de se aplicar. A
farmacoterapia é a base do tratamento da EP primária, mas
todos os tratamentos médicos têm indicação “off-label”.
Somente inibidores seletivos da recaptação da serotonina
(SSRI) e agentes anestésicos tópicos, utilizados sob demanda,
têm alguma eficácia clínica consistente. O algoritmo de tratamento da EP é apresentado na Figura 3.
Estratégias comportamentais/ psicológicas
As estratégias comportamentais, principalmente, incluem
o programa de “stop-start”, desenvolvido por Semans e sua
modificações, e a técnica de “squeeze”, proposta por
Masters e Johnson (muitas modificações existem). A masturbação antes do ato sexual é outra técnica empregada
por muitos jovens.
No geral, a taxa de sucesso varia de 50 a 60%, em um
acompanhamento de curto espaço de tempo. A melhora
obtida com estas técnicas geralmente não é mantida em
acompanhamentos longos.
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Agentes anestésicos tópicos
O creme de lidocaína-prilocaína 5% é aplicado de 20 a
30 minutos antes da relação sexual. Um preservativo é
necessário para evitar a difusão do agente anestésico tópico
na parede da vagina, causando amortecimento na parceira.
Em duas pesquisas randomizadas, o creme de lidocaínaprilocaína aumentou significativamente a medida do tempo
de latência ejaculatória intravaginal (IELT) medido por
cronômetro, quando comparado com placebo. Nenhum
efeito colateral significativo foi relatado. Uma formulação
em aerosol de lidocaína 7,5ml e prilocaína 2,5mg (TEMPE –
mistura eutética tópica para EP) está sob investigação e mostrou resultados similares.
O creme SS é um agente anestésico tópico feito com extrato
de nove ervas. É aplicado na glande peniana 1h antes e
removido imediatamente antes do coito. Em um estudo
randomizado, a aplicação do creme SS 0,2g aumentou significativamente o IELT e a satisfação, quando comparado com
placebo. Queimação local leve e dor peniana foram relatados
em 18,5% dos pacientes. Nenhum efeito adverso na função
sexual ou na parceira foi identificado, assim como também
não houve efeitos colaterais sistêmicos.
Inibidores seletivos da recaptação da serotonina (SSRI)
Os SSRI mais utilizados são a paroxetina (20 a 40 mg/dia),
sertralina (25 a 200mg/dia) e fluoxetina (10 a 60mg/dia).
Espera-se que estas drogas aumentem o IELT de 2,6 até 13,6
vezes. A paroxetina parece ser superior à fluoxetina, clomipramina e sertralina. O retardo ejaculatório parece iniciar
alguns dias após o início da droga, mas é mais evidente após
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1 a 2 semanas e pode ser mantido por vários anos. Os principais efeitos colaterais são: fadiga, sonolência, bocejos, náusea,
vômitos, boca seca e sudorese. Estes efeitos são geralmente
leves e melhoram após 2 a 3 semanas. Diminuição de libido,
anorgasmia, anejaculação e DE também são referidos. O
tratamento sob demanda é inferior ao tratamento diário, mas
pode ser combinado com o tratamento inicial diário ou com
baixas doses, com intuito de reduzir os efeitos colaterais.
Dapoxetina é um potente SSRI que foi desenvolvido para
tratamento sob demanda específico para EP. A análise de
dois estudos randomizados usando dapoxetina 30 e 60mg
demonstrou melhora do IELT, quando comparado com placebo. Melhora do controle ejaculatório foi relatado em 51 e
58% dos pacientes que usaram 30 e 60mg, respectivamente.
Ambas as doses da dapoxetina foram eficazes na primeira
dose. Os efeitos colaterais mais comuns foram náusea, diarreia, cefaleia e tontura. Dapoxetina foi aprovada (dezembro
de 2008) para uso sob demanda no tratamento da EP em
sete países europeus (Suécia, Áustria, Finlândia, Alemanha,
Espanha, Itália e Portugal). É a primeira e única droga aprovada para esta indicação.
Inibidores da PDE5
Vários estudos recentes têm sugerido o emprego terapêutico
dos iPDE5 para EP. Entretanto, existe apenas um trabalho
randomizado comparando o sildenafil com o placebo. Embora
o IELT não aumentou significativamente, o sildenafil aumenta
a autoconfiança, o controle da percepção ejaculatória e a satisfação geral com o sexo, reduz a ansiedade e diminui o tempo
de latência para adquirir uma segunda ejaculação.
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Figura 3 – Manejo da EP.

Figure 3: Management of PE
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onin receptor inhibitor.

Recomendações para o tratamento da EP

NE

GR

DE, outras disfunções sexuais ou infecções
geniturinárias (prostatite) devem ser tratadas primeiro.

2a

B

Técnicas comportamentais podem beneficiar a EP. Entretanto, elas são demoradas,
necessitam da colaboração da parceira e
podem ser difíceis de empregar.

3

C

Farmacoterapia é a base do tratamento da
EP primária.

1a

A

Uso diário de SSRI é a primeira linha de
tratamento “off-label” da EP. O perfil farmacocinético destas drogas não é adequado
para uso sob demanda.

1a

A

Dapoxetina, um SSRI de curta ação, já foi
aprovado para uso sob demanda em EP, em
7 países da Europa.

1a

A

Agentes anestésicos tópicos representam
uma alternativa viável aos SSRI (“off-label”).

1b

A

O emprego de iPDE5 pode ser tentado.

2b

C

A recorrência da EP ocorre após a parada
do tratamento.

1b

A

Terapia comportamental pode melhorar a
terapia farmacológica e prevenir a recorrência.

3

C

SSRI – inibidores seletivos da recaptação da serotonina; iPDE5 –
inibidores da fosfodiesterase 5; EP – ejaculação precoce.
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DIRETRIZES PARA
CURVATURA PENIANA
Wespes E, Amar E, Eardley I, Giuliano F, Hatzichristou D,
Hatzimouratidis K, Montorsi F, Vardi Y.

Curvatura peniana congênita
A curvatura peniana congênita tem causa desconhecida e uma
prevalência de 4 a 10%, na ausência de anormalidades uretrais.
É diagnosticada pela história médica e sexual. O exame físico
com o pênis em ereção permite a identificação da curvatura e
exclui outras patologias. A ereção peniana é normal, mas pode
estar comprometida pela curvatura excessiva.
A curvatura congênita é tratada somente por cirurgia, usando os
mesmos princípios da doença de Peyronie (veja abaixo), excetuando-se o fato de que a cirurgia pode ser realizada em qualquer
momento. A cirurgia é quase que exclusivamente uma plicatura,
resultando em altas taxas de correção, que variam de 67 a 97%.

Doença de Peyronie
Epidemiologia, fisiopatologia e história natural
A causa da doença de Peyronie (DP) permanece desconhecida, mas o mais aceito é a hipótese do trauma na
túnica albugínea. As comorbidades e fatores de risco
mais comuns são a diabetes, dislipidemias, cardiopatia
isquêmica, disfunção erétil, tabagismo e consumo excessivo de álcool. A prevalência de uso varia de 0,4 a 9%.
A contratura de Dupuytren é mais comum em pacientes
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com DP (9 a 39%), enquanto que DP ocorre em 4% dos
pacientes com a contratura. Entretanto, é incerto se estes
fatores contribuem na fisiopatologia da DP.
Duas fases da doença são bem distintas. A primeira é a
fase inflamatória aguda, que pode estar associada à dor. A
segunda é a fase fibrótica, identificada pela formação de
placas endurecidas palpáveis, que podem estar calcificadas,
o que resulta em estabilização da doença. Com o passar do
tempo, a curvatura peniana piora em 30 a 50% dos pacientes, ou estabiliza em 47 a 67% deles. Melhora espontânea
ocorre em somente 3 a 13% dos pacientes e é mais provável
em fases mais precoces da doença. A dor tende a ser
resolvida com o tempo em até 90% dos homens, geralmente
durante os primeiros 12 meses.
Avaliação clínica
Particular atenção deve ser dada se a doença ainda estiver
ativa, para influenciar o tratamento médico ou orientar o
momento da cirurgia. Os pacientes que mais provavelmente
têm doença ativa são aqueles que apresentam sintomas há
pouco tempo, têm dor nas ereções e mudanças no grau de
curvatura. A resolução da dor e a estabilização da curvatura
por, pelo menos, 3 meses são critérios aceitos de estabilização da doença e permitem a intervenção cirúrgica.
Uma placa ou nódulo palpável pode ser facilmente identificado na avaliação geniturinária rotineira. Entretanto, não há
correlação entre o tamanho da placa e o grau de curvatura.
A medida do comprimento é importante, pois isto impacta
diretamente na decisão terapêutica. Uma avaliação objeti8
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va da curvatura com o pênis em ereção é mandatória. Isto
pode ser obtido em casa, através de uma foto do pênis em
ereção, com auxílio de vacuoterapia ou pela injeção intracavernosa de drogas vasoativas. Disfunção erétil é comum
(mais de 50%) devido à doença vascular. A presença de disfunção erétil pode causar impacto na estratégia terapêutica.
A medida da placa por ultrassonografia é imprecisa, dependente do examinador e não deve ser empregada rotineiramente. O ecodoppler peniano pode ser necessário para avaliar os parâmetros vasculares.
Tratamento conservador
O tratamento conservador da DP é primariamente focado nas
fases iniciais da doença. Muitas opções existem, incluindo
farmacoterapia oral (vitamina E, paraminobenzoato de potássio, tamoxifeno, colchicina, carnitina, pentoxifilina), injeção
intralesional (corticoides, verapamil, colagenase, interferon) e
outros tratamentos tópicos (verapamil, iontoforese, terapia por
ondas de choque, equipamentos de tração, vacuoterapia).
O papel da terapia conservadora em homens com doença
crônica e estável não está completamente definido. Nenhuma
droga foi aprovada pela Associação Médica Europeia para o
tratamento da DP.
Os resultados dos estudos de tratamentos conservadores para
DP são geralmente contraditórios, devido aos múltiplos problemas metodológicos na realização, o que dificulta as recomendações para o cotidiano.
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NE

GR

O tratamento conservador da DP é indicado
para os pacientes nas fases iniciais da doença.

3

C

O tratamento oral com paraminobenzoato de
potássio pode resultar em significativa redução do tamanho da placa e da dor peniana,
assim como estabilização da curvatura.

1b

B

Injeção intralesional de verapamil pode
resultar em importante redução da curvatura
peniana e do tamanho da placa

1b

C

Injeção intralesional de colagenase demonstrou significativa diminuição da curvatura e
da placa.

2b

C

Injeção intralesional de interferon pode
melhorar a curvatura, diminuir o tamanho da
placa e a dor.

1b

B

Aplicação tópica de verapamil 15% gel pode
melhorar a curvatura peniana e o tamanho da
placa.

1b

B

Iontoforese com verapamil 5mg e dexametasona 8mg pode melhorar a curvatura peniana
e o tamanho da placa.

1b

B

Recomendações para o tratamento
conservador da doença de Peyronie
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A terapia por ondas de choque falhou em
melhorar a curvatura peniana e o tamanho
da placa e não deve ser utilizada para reduzir a placa. Entretanto, pode melhorar a dor
peniana.

1b

B

A tração do pênis e a vacuoterapia pode diminuir a deformidade e melhorar o comprimento peniano.

3

C

Tratamento intralesional com corticoides não
reduzem a curvatura, o tamanho da placa ou
a dor, e não são recomendados.

1b

B

Tratamento oral com vitamina E e tamoxifeno não é recomendado.

2b

B

Outros tratamentos orais (carnitina e pentoxifilina) não são recomendados.

3

C

RECOMENDAÇOES CONTRÁRIAS

Tratamento cirúrgico
Embora o tratamento conservador da DP deva resolver as
ereções dolorosas na maioria dos pacientes, somente uma
pequena porcentagem necessita de uma retificação do pênis.
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O objetivo da cirurgia é corrigir a curvatura e permitir uma
penetração satisfatória. A cirurgia é indicada somente em
pacientes que apresentam a doença estável por 3 meses,
embora um período de 6 a 12 meses tenha sido sugerido.
Dois tipos de reparo são oferecidos para curvatura congênita
e DP: procedimentos de encurtamento peniano e de alongamento peniano. Os procedimentos de encurtamento incluem
a cirurgia de Nesbit, com resseção de um segmento da túnica
albugínea, e as técnicas de plicatura, realizadas na face convexa do pênis. Os procedimentos de alongamento são realizados
na face côncava do pênis e requerem o emprego de enxertos.
Estes procedimentos são empregados para minimizar o encurtamento peniano causado pelas cirurgias de Nesbit e pelas plicaturas da túnica albugínea, ou para corrigir as deformidades
complexas. Existem muitos tipos de enxertos, tais como os
autólogos (derme, veia, túnica albugínea, túnica vaginal, fáscia
temporal, mucosa oral), os aloenxertos (pericárdio de cadáver,
fáscia lata de cadáver, dura mater de cadáver), os xenoenxertos (submucosa de intestino delgado suína, pericárdio bovino,
derme suína) e os sintéticos (Gore-Tex, Dacron). Finalmente,
em pacientes com DP e disfunção erétil não responsiva ao
tratamento clínico, a correção cirúrgica com concomitante
implante de prótese deve ser considerada.
A decisão do procedimento cirúrgico mais apropriado para a
retificação peniana é baseada na avaliação pré-operatória do
comprimento do pênis, do grau de curvatura e da função erétil. O resultado das diferentes opções cirúrgicas é apresentado
na Tabela 1. Deve ser enfatizado que não há qualquer estudo
randomizado realizado com tratamento cirúrgico de DP. O
algoritmo de tratamento de DP é apresentado na Figura 1.
12 Curvatura Peniana

Curvatura Peniana 189

Recomendações para o tratamento cirúrgico da curvatura peniana

NE

GR

A cirurgia está indicada na DP quando há estabilidade nos últimos 3 meses (sem dor ou piora
da curvatura), que geralmente ocorre após 12
meses, desde o início dos sintomas, e quando a
penetração está comprometida pela deformidade.

3

C

Comprimento do pênis, severidade da curvatura,
função erétil (incluindo a resposta à farmacoterapia no caso de disfunção erétil) e as expectativas
dos pacientes são fatores que devem ser avaliados antes da cirurgia.
Procedimentos de encurtamento da túnica,
especialmente as plicaturas, são a primeira
opção para curvaturas congênita, para DP com
pênis de tamanho adequado, curvatura menores
do que 60° e na ausência de deformidades especiais (ampulheta, dobradiça).

2b

B

2b

B

Procedimentos de alongamento e enxerto são
os preferidos para pacientes com DP e pênis
de tamanho inadequado, curvatura maior do
que 60° e presença de deformidades especiais
(ampulheta, dobradiça).
Implante de prótese peniana, com ou sem
algum procedimento adicional (modelagem,
plicatura ou enxerto), é recomendado em
pacientes com DP e disfunção erétil que não
respondem à farmacoterapia.

2b

B

2b

B

DP – Doença de Peyronie
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Tabela 1 – Resultados do tratamento cirúrgico da
doença de Peyronie (dados de diferentes estudos, não
comparáveis
Procedimentos de
encurtamento da
túnica

Nesbit

Procedimentos
de alongamento
da túnica

Plicatura

Enxerto

Encurtamento
peniano

4,7 – 30,8% 41 – 90%

0 - 40%

Retificação peniana

79 - 100%

74 - 100%

58 - 100%

Curvatura persisten- 4 – 26,9%
te ou recorrente

7,7 – 10,6% 0 – 16,7%

Disfunção erétil pós- 0 - 13%
-operatória

0 – 22,9%

0 - 15%

Hipoestesia peniana

2 - 21%

0 – 21,4%

0 – 16,7%

Modificações
técnicas

1

Pelo
menos 3

Muitos tipos
de enxertos e
técnicas são
empregados

14
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Figura 1. Algoritmo de Tratamento para Doença de Peyronie

Figure 1: Treatment algorithm for Peyronie’s disease
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DIRETRIZES PARA O DIAGNÓSTICO
E TRATAMENTO DA INFERTILIDADE
MASCULINA
(Texto atualizado em Fevereiro 2012)

Jungwirth A, Diemer T, Dohle GR, Giwercman A, Kopa Z,
Krausz C, Tournaye H
Eur Urol 2002 Oct;42(4):313-22.
Eur Urol 2004 Nov;46(5):555-8.
Eur Urol 2012 Jan;61(1):159-63.

Definição
"A infertilidade é a incapacidade de um casal, com vida
sexual ativa e sem uso de métodos contraceptivos, obter uma
gravidez espontânea em um ano." (Organização Mundial da
Saúde - OMS, 1995).
Cerca de 15% dos casais não obtêm gravidez em 1 ano e procuram tratamento médico para infertilidade. Eventualmente,
menos de 5% permanecem involuntariamente sem filhos.

Fatores prognósticos
Os principais fatores que influenciam o prognóstico de infertilidade são:
•
•
•
•

duração da infertilidade;
infertilidade primária ou secundária;
resultados da análise do sêmen;
idade e estado de fertilidade da parceira.
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Na qualidade de especialista, o urologista deve examinar
todos os homens com problemas de fertilidade para anormalidades urogenitais, de modo que o tratamento apropriado
possa ser fornecido.

Diagnóstico
O diagnóstico da fertilidade masculina deve se concentrar em
um número de distúrbios prevalentes (Tabela 1). A avaliação
simultânea da parceira é preferível, mesmo se anormalidades
forem encontradas no sexo masculino. Dados da OMS mostram que ambos os sexos têm achados patológicos em 25%
dos casais que se consultam devido a problemas de fertilidade.

Tabela 1: Razões para redução da infertilidade masculina
Fatores congênitos (criptorquidia e disgenesia testicular, ausência
congênita dos vasos deferentes)
Anormalidades urogenitais adquiridas (obstrução, torção testicular,
tumor testicular, orquite)
Infecções do trato urogenital
Aumento da temperatura escrotal (por exemplo, devido a varicocele)
Distúrbios endocrinológicos
Anormalidades genéticas
Fatores imunológicos (doenças autoimunes)
Doenças sistêmicas (diabetes, insuficiência renal e hepática, câncer,
hemocromatose)
Fatores exógenos (medicamentos, toxinas, irradiação)

8

Infertilidade Masculina

Infertilidade Masculina 195

Fatores relacionados ao estilo de vida (obesidade, tabagismo,
drogas, esteroides anabolizantes)
Idiopática (40-50% dos casos)

Análise Seminal
Análise do sêmen constitui a base das decisões importantes
sobre o tratamento adequado. Análise seminal deve ser realizada em um laboratório seguindo os padrões de qualidade
nacionais de controle (Tabela 2).

Tabela 2: Limites inferiores de referência (5º percentil
e intervalo de confiança de 95%) para características
seminais *
Parâmetro
Volume do sêmen (ml)
Número total de SPZ (106 por ejaculado)
Concentração de SPZ (106 por ml)
Motilidade total (PR + NP, %)
Motilidade progressiva (PR, %)

Limite inferior de
referência (95% IC)
1.5 (1.4 – 1.7)
39 (33 – 46)
15 (12-16)
40 (38 – 42)
32 (31 – 34)

Vitalidade (SPZ vivos, %)

58 (55 – 63)

Morfologia espermática (formas normais, %)
Outros limiares de consenso

4 (3.0 – 4.0)

pH

≥ 7.2

Leucócitos peroxidase-positivos (106
por ml)
MAR teste (SPZ móveis com partículas ligadas,%)
Teste de imunoesferas (SPZ móveis
ligados a grânulos,%)

< 1.0
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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.
SPZ – espermatozoides, PR – progressiva, NP – não progressiva

Frequência da análise seminal
Se os valores são normais, de acordo com os critérios da
OMS, um teste é suficiente. Se os resultados forem anormais,
a análise seminal deve ser repetida. É importante distinguir
entre oligozoospermia (<15 milhões de SPZ/ml), astenozoospermia (<40% de SPZ móveis) e teratozoospermia (<4%
formas normais). Muitas vezes, todas as três situações podem
ocorrer ao mesmo tempo, isto é, como oligo-asteno-teratozoospermia (OAT). Em casos extremos da síndrome de OAT
(<1 milhão de SPZ/ml), assim como na azoospermia, há um
aumento da incidência de anomalias genéticas e/ou obstrução
do trato genital masculino.
Investigação hormonal
Disfunções endócrinas são mais prevalentes em homens
inférteis do que na população geral, mas ainda são bastante
incomuns. Investigação hormonal pode ser limitada a determinar os níveis de hormônio folículo-estimulante (FSH),
hormônio luteinizante (LH) e testosterona, nos casos de
parâmetros seminais alterados. Em homens com diagnóstico
de azoospermia ou OAT extrema, é importante distinguir as
causas obstrutivas das não obstrutivas. O critério, com um
valor preditivo aceitável para causas não obstrutivas, é um
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FSH normal, com volume testicular bilateral normal. No
entanto, 29% dos homens inférteis com FSH normal apresentam espermatogênese defeituosa.
Hipogonadismo Hipergonadotrófico (FSH/LH elevado)
Redução da espermatogênese associada a níveis elevados de
gonadotrofinas é um problema comum e decorre da insuficiência testicular primária. As causas incluem:
• Congênitas: Síndrome de Klinefelter, anorquia, criptorquidia, disgenesia testicular, microdeleções do cromossomo Y.
• Adquiridas: pós-orquite, torção testicular, tumor testicular,
doenças sistêmicas, terapia citotóxica.
Hipogonadismo hipogonadotrófico (deficiência de FSH/LH)
Os baixos níveis de gonadotrofinas, secundários à disfunção
da glândula pituitária ou hipotálamo, são raros e podem
ocorrer como resultado de:
• Anomalias Congênitas – hipogonadismo hipogonadotrófico
isolado (HHI), síndrome KK, síndrome de Kallmann, síndrome de Prader-Willi.
• Anomalias adquiridas – doenças adquiridas do hipotálamo
/ hipófise (tumores malignos do SNC, adenoma hipofisário,
hiperprolactinemia, doença granulomatosa, hemocromatose).
• Fatores exógenos - drogas (esteroides anabolizantes, obesidade, irradiação).
Caso esteja presente hipogonadismo hipogonadotrófico inexplicável, a propedêutica médica deve incluir a ressonância
nuclear magnética (RNM) da glândula hipófise.
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Avaliação microbiológica
Indicações para a avaliação microbiológica incluem casos de
infecção do trato urinário, infecção nas glândulas acessórias
masculinas (IGAM) e doenças sexualmente transmissíveis
(DST). As implicações clínicas de leucócitos detectados numa
amostra de sêmen são ainda indeterminadas. No entanto, em
combinação com um volume reduzido do ejaculado, podem
indicar uma obstrução (parcial) dos dutos ejaculatórios, causadas por uma infecção (crônica) da próstata ou das vesículas
seminais. Infecções genitais podem estimular a produção de
radicais livres de oxigênio espermatotóxicos. Infecções por
Neisseria gonorrhoea e Chlamydia trachomatis também podem
causar obstrução do trato genital. Embora o manejo com
antibióticos para IGAM possa proporcionar uma melhoria na
qualidade do esperma, a terapia não necessariamente aumentará a probabilidade de concepção.
Avaliação genética
Um número consideravel de distúrbios androgênicos de fertilidade, que costumavam ser descritos como infertilidade masculina idiopática, tem origem genética. O histórico familiar
detalhado e o cariótipo - análise e deleção do cromossomo
Y - irão detectar boa parte destes transtornos, não só proporcionando um diagnóstico, mas também permitindo o aconselhamento genético adequado. Este último pode ser muito
importante com o advento da injeção intracitoplasmática de
esperma (ICSI). Isso porque os defeitos genéticos podem ser
transferidos e uma translocação equilibrada do pai infértil
pode ficar desequilibrada na prole.
Anormalidades cromossômicas são mais comuns em homens
com OAT e com azoospermia. Nestes casos, a cariotipagem
12 Infertilidade Masculina
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é recomendada, tanto para fins de diagnóstico, como para o
aconselhamento genético. A anomalia cromossômica sexual
mais comum é a síndrome de Klinefelter (47, XXY), que afeta
cerca de 14% dos homens diagnosticados com azoospermia.
A Síndrome de Klinefelter é caracterizada por hipogonadismo
hipergonadotrófico, e pode estar associada às características
eunucoides e/ou ginecomastia. Ambos os testículos são muito
pequenos devido à esclerose tubular extensa. Em cerca de
60% de todos os pacientes, os níveis de testosterona diminuem com a idade, requerendo reposição androgênica.
Além disso, podem ser encontradas translocações cromossômicas e deleções (o que pode ser hereditário e causar
aborto e malformações congênitas na prole). Nos casos de
azoospermia ou OAT grave, pode haver deleções no fator de
azoospermia (AZF) numa região do cromossomo Y, sendo
recomendada a realização de teste. A prevalência de deleções
Y é considerável neste grupo de pacientes (cerca de 5%).
A presença de uma deleção Y significa que o defeito será
passado para os filhos, que também serão afetados por alterações ou falência na espermatogênese.
Ao realizar a ICSI (com espermatozoides recuperados cirurgicamente ou SPZ ejaculados), tendo como base um diagnóstico de ausência bilateral / unilateral congênita dos vasos
deferentes (CAVD), homens e mulheres devem ser testados
para mutações no gene regulador transmembrana da fibrose
cística (CFTR). Além de causar fibrose cística (FC), este gene
está associado, também, à CAVD; 85% de todos os homens
com diagnóstico de CAVD também têm teste positivo para
duas mutações no gene CFTR, isso quando o gene inteiro é
sequenciado. Nos casos em que o parceiro é portador de uma
mutação no CFTR, dependendo da mutação envolvida, existe
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a possibilidade de 25% de a criança nascer com CF ou CAVD.
O aconselhamento genético é obrigatório nestes casos.

Ultrassonografia
A ultrassonografia é uma ferramenta útil para localizar
defeitos intraescrotais. Ultrassom Doppler colorido do escroto pode detectar varicocele em cerca de 30% dos homens
subférteis. Tumores testiculares podem ser encontrados em
0,5%, e microcalcificações testiculares (uma condição potencialmente pré-maligna) são detectadas em cerca de 2-5% dos
homens subférteis, especialmente nos pacientes diagnosticados com história de criptorquidia. A ultrassonografia transretal (USTR) é indicada em homens com um baixo volume do
ejaculado (<1,5 mL), para excluir obstrução dos ductos ejaculatórios. A obstrução pode ser causada por um cisto na linha
média da próstata ou por estenose dos ductos ejaculatórios.
Biópsia testicular
A biópsia testicular é, geralmente, realizada como parte de
um processo terapêutico em pacientes com azoospermia
(recuperação de espermatozoide testicular) que decidem submeter-se à ICSI. As indicações para a realização de uma biópsia diagnóstica são azoospermia ou OAT extrema, na presença de um volume testicular normal e níveis normais de FSH.
A biópsia destina-se à diferenciação entre insuficiência testicular e obstrução do trato genital masculino. É aconselhável
que, durante o procedimento, os tecidos que contenham os
SPZ sejam criopreservados para futuras tentativas de ICSI.
Além disso, as biópsias testiculares são realizadas para
detectar carcinoma in situ do testículo - em homens inférteis
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com microcalcificações testiculares - e fatores de risco para
câncer de testículo (infertilidade masculina, criptorquidia,
história de tumor testicular, atrofia testicular).
Classificação patológica:
• Ausência de túbulos seminíferos (esclerose tubular)
• Presença de somente células de Sertoli ("Sertoli cell only
syndrome")
• Parada de maturação - espermatogênese interrompida em
diferentes estágios (espermatogônias, espermatócitos e
espermátides)
• Hipoespermatogênese - todos os tipos de células, até SPZ,
são presentes, mas há um declínio no número de espermatogônias.

Tratamento
Aconselhamento
Fatores relacionados ao estilo de vida podem prejudicar a
qualidade do sêmen. Exemplos: tabagismo pesado, abuso
de álcool, uso de esteroides anabolizantes, esportes radicais,
como treinamento para maratonas e esportes de força excessiva, e aumento da temperatura escrotal devido ao uso de
roupa térmica, sauna, uso de banheira de água quente ou
exposição a fontes de calor.
Um número considerável de drogas pode afetar a espermatogênese.

202 Infertilidade Masculina

Infertilidade Masculina

15

Tratamento clínico (hormonal)
O tratamento antioxidante (ácido fólico, vitamina E, zinco,
selênio) tem uma influência positiva na qualidade do sêmen
e alguma melhora nas taxas de gravidez espontânea. Nenhum
estudo confirmou que as terapias hormonais, tais como
gonadotrofina menopáusica (HMG) / gonadotrofina coriônica
humana (HCG), andrógenos, antiestrogênicos (clomifeno e
tamoxifeno), inibidores da prolactina (bromocriptina) e esteroides, têm melhorado as taxas de gravidez em homens com
OAT idiopática. No entanto, algumas patologias (principalmente endocrinológicas) podem ser tratadas medicamente,
incluindo:
• Baixos níveis de testosterona: citrato de clomifeno 50 mg/
dia outamoxifeno 20 mg/dia
• Hipogonadismo hipogonadotrófico: começar 1500 UI de
HCG por via subcutânea 3 vezes por semana, e adicionar
HMG ou FSH 75-150 UI por via intramuscular 3 vezes por
semana, até que a espermatogênese ocorra.
• Hiperprolactinemia: agonistas dopaminérgicos.
Em pacientes com autoanticorpos anti-SPZ, altas doses de
corticosteroides, embora eficazes, não são recomendadas
devido aos graves efeitos colaterais.
Tratamento cirúrgico
Varicocele
O tratamento da varicocele é um assunto controverso, baseado, principalmente, em se há uma real necessidade para o
tratamento de varicocele em homens inférteis. Há evidências
de melhora nos parâmetros seminais após o tratamento bem
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sucedido da varicocele. Os dados atuais apoiaram a hipótese
de que, em alguns homens, a presença de varicocele está
associada a dano testicular progressivo, a partir da adolescência e consequente redução na fertilidade. Embora o tratamento da varicocele em adolescentes possa ser eficaz, existe um
risco significativo de tratamento excessivo. Em casos de espermograma normal e em homens com varicocele subclínica, não
parece haver nenhum benefício no tratamento comparado com
a observação. O reparo da varicocele, no entanto, parece ser
eficaz em casais cujos homens têm oligozoospermia,
varicocele clínica e infertilidade não explicada por outra forma.
Microcirurgia: vasovasostomia e epididimovasostomia
Somente urologistas com experiência em microcirurgia devem
realizar esses procedimentos, utilizando um microscópio
cirúrgico. A possibilidade de atingir a gravidez é inversamente
proporcional ao intervalo de obstrução e torna-se menos de
50% após 8 anos. Outros fatores prognósticos importantes são
a qualidade do sêmen após o procedimento e idade do parceiro. Em aproximadamente 15% dos homens, que tenham sido
submetidos a uma vasovasostomia bem sucedida, a qualidade
do esperma deteriora-se, atingindo um nível de azoospermia
ou oligospermia extrema dentro de 1 ano.
Por vezes, há uma obstrução epididimária coexistente, especialmente em homens com um longo intervalo entre a vasectomia e vasovasostomia. Nestes homens, uma epididimovasostomia é indicada. Considerando-se que a epididimovasostomia
tem um efeito limitado sobre as taxas de gravidez (20-30%),
é aconselhável combinar a este procedimento uma aspiração
microcirúrgica de SPZ do epidídimo (MESA) e criopreservar
os SPZ colhidos para ICSI. As indicações para epididimovasos204 Infertilidade Masculina
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tomia incluem obstruções ao nível do epidídimo na presença
de uma espermatogênese normal (biópsia testicular). A qualidade seminal ruim e, às vezes, os anticorpos anti - SPZ (após
o reparo bem sucedido da vasectomia) podem impedir a gravidez espontânea, sendo indicada a reprodução assistida.
MESA / TESE
MESA em combinação com ICSI é indicada em homens com
azoospermia obstrutiva, quando a reconstrução (vasovasostomia, epididimovasostomia) não pode ser realizada ou
não teve êxito. Uma alternativa seria a aspiração percutânea
de SPZ do epidídimo (PESA). Se o procedimento de MESA
ou de PESA não gerar espermatozoides, a extração testicular
(TESE) poderá ser aplicada. Em cerca de 50-60% dos homens
com azoospermia não obstrutiva (NOA), os SPZ podem ser
encontrados no testículo. Alguns autores recomendam colher
várias amostras testiculares, enquanto outros defendem a coleta microcirúrgica de SPZ. Até agora, nenhum parâmetro clínico ou laboratorial demonstrou utilidade para prever resultados
na coleta de SPZ em homens com NOA. No caso de microdeleções AZFa e AZFb, nenhum SPZ pode ser recuperado.
Incisão transuretral de dutos ejaculatórios ou cisto prostático da
linha média
Obstruções distais do trato genital são, geralmente, causadas
por infecções da uretra prostática e as glândulas acessórias
ou por um cisto na linha média da próstata. O tratamento da
obstrução por incisão transuretral do cisto ou dos dutos ejaculatórios (RTUDE) pode levar a um aumento na qualidade
do sêmen e, ocasionalmente, à gravidez espontânea.
Resultados a longo prazo, no entanto, são desapontadores.
18 Infertilidade Masculina

Infertilidade Masculina 205

Distúrbios da ejaculação
A ejaculação retrógrada e anejaculação podem ocorrer:
• Em doenças neurológicas, como esclerose múltipla, diabetes mellitus (neuropatia) e lesões na medula espinhal.
• Após a cirurgia da próstata, cirurgia do colo vesical, simpatectomia e cirurgia retroperitoneal, por exemplo linfadenectomianodo para tumores testiculares.
• Durante a terapia antidepressiva.
Frequentemente, nenhuma causa para a ejaculação retrógrada pode ser identificada. O diagnóstico é baseado na história
clínica e na avaliação laboratorial microscópica da urina
pós-ejaculação. Em caso de ejaculação retrógrada, também
deve-se suspeitar quando o volume ejaculado é muito baixo
(ejaculação retrógrada parcial). O tratamento da ejaculação
retrógrada tem como objetivo básico remover a causa do distúrbio ou a coleta de espermatozoides a partir da urina após
o orgasmo.
Anejaculação pode ser tratada por meio de técnicas de vibroestimulação ou eletroejaculação. É possível induzir a ejaculação em cerca de 90% dos pacientes com lesões medulares.
No entanto, a qualidade do sêmen é muitas vezes deficiente
com um número reduzido de SPZ móveis e aumento da fragmentação do DNA. Isso explica os resultados decepcionantes
das técnicas de reprodução assistida nesses homens. Extração
testicular (TESE), fertilização in vitro e ICSI muitas vezes são
necessárias.
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DIRETRIZES PARA O
HIPOGONADISMO MASCULINO
Dohle GR, Arver S, Bettocchi C, Kliesch S, Punab M, de
Ronde W.

Introdução
O hipogonadismo masculino é uma síndrome clínica causada
por deficiência androgênica. Pode afetar negativamente as
funções de múltiplos órgãos e a qualidade de vida. Os androgênios desenvolvem um papel crucial no desenvolvimento e
na manutenção das funções reprodutivas e sexuais do homem.
Baixos níveis de androgênios circulantes podem causar distúrbios no desenvolvimento sexual masculino, resultando em
anormalidades congênitas do trato reprodutivo. Com o avançar
da idade, pode causar redução da fertilidade, disfunção sexual,
declínio da força muscular, menor mineralização óssea, distúrbio do metabolismo lipídico e disfunção cognitiva. Os níveis
de testosterona decrescem como um processo do envelhecimento: sinais e sintomas causados por este declínio podem ser
considerados normais como parte deste processo. Entretanto,
baixos níveis de testosterona também associam-se a doenças
crônicas severas e pacientes sintomáticos podem se beneficiar
com a terapia de reposição de testosterona.
A deficiência androgênica aumenta com a idade: um declínio
anual de 0,4-2,0% de testosterona circulante tem sido relatado.
Em homens de meia-idade, a incidência encontrada é de 6%.
Ela é mais prevalente em homens idosos, obesos, com múltiplas comorbidades e estado de saúde precário.
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Etiologia e formas
O hipogonadismo masculino pode ser classificado em 4
formas:
1. Formas primárias, causadas por insuficiência testicular;
2. Formas secundárias, causadas por disfunções hipotalâmicas-hipofisárias;
3. Hipogonadismo de início tardio;
4. Hipogonadismo devido à insensibilidade dos receptores
androgênicos.
As principais causas destas diferentes formas de hipogonadismo estão listadas na tabela 1.
O tipo de hipogonadismo deve ser diferenciado, pois tem
implicações na avaliação e no tratamento do paciente, tornando capaz a identificação de pacientes com patologias
associadas.

Tabela 1: Diferentes formas de hipogonadismo
masculino e suas principais causas
Formas primárias (Insuficiência
testicular)
Formas congênitas

Principais causas
Síndrome de
Klinefelter
Disgenesia testicular
(criptorquidismo)
Anorquia congênita

8
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Formas adquiridas

Neoplasia maligna
testicular
Orquite
Medicações
Doenças sistêmicas
Anorquia adquirida

Formas secundárias (Disfunções
hipotalâmicas-hipofisárias)
Formas congênitas

Formas adquiridas

Síndrome de
Kallmann
Hipogonadismo
hipogonadotrófico
idiopático (IHH)
Tumor hipofisário
(Prolactinoma)
Medicamentos
Doenças sistêmicas
(Falência renal,
hemocromatose,
hipotireoidismo,
traumas, infecções)
Abuso de esteroides
anabolizantes
Obesidade mórbida
Radioterapia

Hipogonadismo de início tardio
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(Combinação de insuficiência testicular e hipotalâmica-hipofisária)

Obesidade
Doenças crônicas
Estado de saúde
precário

Insensibilidade dos receptores
androgênicos

Síndrome da insensibilidade androgênica parcial (PAIS)

Diagnóstico
O diagnóstico do hipogonadismo masculino é baseado nos sintomas e sinais clínicos de deficiência androgênica (Tabela 2 e
3), associados a baixos níveis séricos de testosterona.

Tabela 2: Sinais e sintomas sugestivos de hipogonadismo de início pré-puberal
Testículos pequenos
Criptorquidismo
Ginecomastia
Voz aguda
Epífises não fechadas
Crescimento linear até a vida adulta
Hábitos eunucoides
Pelos faciais e corporais esparsos
Infertilidade
Baixa densidade óssea
Sarcopenia
Atividade/desejo sexual diminuído
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Tabela 3: Sinais e sintomas associados com hipogonadismo de início tardio
Perda de libido
Disfunção erétil
Sarcopenia
Baixa densidade óssea
Depressão
Alterações de humor, fadiga e irritabilidade
Distúrbios do sono
Perda de pelos corporais
Fogachos
Perda do vigor
Resistência à insulina
Síndrome metabólica
Obesidade visceral
Ginecomastia
Diminuição das funções cognitivas

O rastreamento para deficiência de testosterona não está indicado como rotina. Entretanto, a mensuração da testosterona
deve ser realizada em homens com:
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• Tumoração hipofisária, acompanhada de irradiação da
região selar e outras doenças na região hipotalâmica e
selar;
• Insuficiência renal crônica em regime de hemodiálise;
• Tratamento com medicações que causem supressão dos
níveis de testosterona, como, por exemplo, corticoesteroides e opioides;
• Moderada a severa doença pulmonar obstrutiva crônica;
• Infertilidade:
• Osteoporose ou fraturas com pequenos traumas;
• Infectados com o vírus da imunodeficiência humana
(HIV) com sarcopenia;
• Diabetes tipo 2.
O hipogonadismo hipogonadotrófico adquirido (formas
secundárias) pode ser causado por medicamentos, hormônios,
esteroides anabolizantes e por tumores da hipófise. Exames de
imagem (tomografia computadorizada ou ressonância nuclear
magnética) da região selar e avaliação endócrina completa.

Recomendações para rastreamento

GR

O rastreamento para deficiência de testosterona está
recomendado somente em homens adultos com múltiplos e consistentes sinais e sintomas, listados nas
tabelas 2 e 3.
Homens adultos com hipogonadismo severo estabelecido devem investigar osteoporose concomitante.

C
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A mensuração da testosterona total deve ser repetida
em, pelo menos, duas ocasiões, com métodos confiáveis.
- Em homens com níveis de testosterona total perto
do limite inferior (8-12 nmol/l), o nível de testosterona livre deve ser mensurado por uma avaliação
laboratorial confiável.
- Em homens com níveis anormais suspeitos ou confirmados de globulina ligadora de hormônios sexuais
(SHBG), testosterona livre também deve ser incluída.

A

Tratamento
O objetivo do tratamento é restabelecer os níveis fisiológicos
de testosterona e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
Indicações e contraindicações estão listadas nas tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Indicações de reposição de testosterona
Homens adultos com múltiplos e consistentes sinais e
sintomas de hipogonadismo (listados nas tabelas 2 e 3),
associados a baixo nível de testosterona
Atraso puberal (idiopático, síndrome de Kallmann)
Síndrome de Klinefelter com hipogonadismo
Disfunção sexual associada a baixo nível de testosterona
Fraqueza muscular e baixa densidade óssea no hipogonadismo
Hipopituitarismo
Insuficiência testicular e hipogonadismo sintomático
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Tabela 5: Contraindicações da reposição de testosterona
Câncer de próstata
Antígeno prostático específico (PSA) > 4 ng/ml
Câncer de mama masculino
Apneia do sono severa
Infertilidade masculina
Hematócrito > 50%
Sintomas severos do trato urinário inferior devido à hiperplasia prostática benigna

Escolha do tratamento
A terapia de reposição de testosterona (TRT) é segura e efetiva e os agentes estão disponíveis nas apresentações orais,
injeções intramusculares, adesivos e géis transdérmicos
(tabela 6).
Em pacientes com hipogonadismo secundário, antiestrogênios, estimulação hormonal com HCG e FSH ou GnRH
podem restabelecer a produção de testosterona.
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Tabela 6: Apresentações de testosterona para terapia de
reposição hormonal
Formulação

Administração

Vantagens

Desvantagens

Undecanoato de

Oral; 2-6 comp. a

Absorvido

Variações

testosterona

cada 6h

através do

supra e subfi-

sistema lin-

siológicas

fático, com

nos níveis de

redução

testosterona.

do envol-

Necessidade

vimento

de várias

hepático.

doses diárias
com consumo de comida gordurosa.

Cipionato de

Intramuscular; 1

Preparação

Possível flu-

testosterona

injeção a cada 2-3

de curta

tuação dos

semanas

ação que

níveis de tes-

permite

tosterona

sua retirada
em caso
de efeitos
adversos
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Enantato de

Intramuscular; 1

Preparação

Possível flu-

testosterona

injeção a cada 2-3

de curta

tuação dos

semanas

ação, que

níveis de tes-

permite

tosterona

sua retirada
em caso
de efeitos
adversos

Undecilato

Intramuscular;

Estabilização

Preparação

de testoste-

1 injeção a cada

dos níveis de

de longa

rona

10-14 semanas

testosterona

ação, não

sem flutua-

pode ser reti-

ções

rado em caso
de efeitos
adversos

Testosterona

Gel ou adesivos

Estabilização

Irritação da

transdérmica

de pele: aplicação

dos níveis de

pele no local

diária

testosterona

de aplicação

sem flutua-

e risco de

ções

transferência
interpessoal
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Testosterona

Sublingual; doses

Rápida

Irritação

sublingual

diárias

absorção e

local

obtenção de
níveis fisiológicos de
testosterona
sérica
Testosterona

Tablete bucal; 2

Rápida

Irritação e

bucal

doses por dia

absorção e

dor no local

obtenção de

da aplicação

níveis fisiológicos de
testosterona
sérica
Depósitos

Implante subdér-

Longa

Risco de

subdérmicos

mico a cada 5-7

duração e

infecção e

meses

constantes

extrusão dos

níveis séri-

implantes

cos de testosterona
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Recomendações

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 entre médico e paciente.

A

Preparações de curta ação podem ser preferidas
inicialmente em relação às administrações de longa
ação quando se começa o tratamento. Os pacientes
podem mudar para depósitos de longa ação se preferirem e se seus efeitos adversos forem mínimos
ou ausentes.

B

O tratamento com gonadotropina coriônica humana (HCG) só pode ser recomendado para pacientes
hipogonádicos que estão recebendo tratamento para
fertilidade simultaneamente.

B

Fatores de risco no tratamento com reposição de testosterona:
• Relatos de casos e pequenos estudos de coorte apontam
para uma possível correlação entre TRT e desenvolvimento
de câncer de mama, mas ainda não existem fortes evidências que confirmem esta associação.
• Estudos randomizados controlados apoiam/ sustentam a
hipótese de que TRT não resulta em alterações na histologia
prostática. Entretanto, ainda não há dados disponíveis que
mostrem segurança prostática a longo prazo com uso de TRT.
• TRT não está relacionada ao desenvolvimento de novos
eventos cardiovasculares. Porém, pacientes com doenças
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cardiovasculares severas devem ser avaliados por um cardiologista antes do início do TRT.

Recomendações para o início do tratamento
Avaliações hematológica, cardiovascular, mamária e prostática devem ser realizadas antes do
início do tratamento.
Homens com comorbidade cardiovascular severa
devem ser avaliados por um cardiologista antes
do início do TRT e devem manter uma monitoração durante o tratamento.
Próstata deve ser avaliada pelo toque retal e PSA
antes do início do TRT.

GR
A

C

A

Em pacientes tratados por câncer localizado de
próstata sem sinais de recorrência, TRT não deve
ser iniciado antes de pelo menos 1 ano de seguimento.

C

Recomendações para monitoração

GR
C

A resposta ao tratamento (sintomas e níveis séricos
de testosterona) deve ser avaliada 3, 6 e 12 meses
após o início do tratamento e, depois, anualmente.
Em homens com densidade mineral óssea (BMD)
anormal, a mensuração da BMD deve ser repetida
6 e 12 meses após o início do TRT e, depois, anualmente.
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Hematócrito deve ser monitorado 3, 6, 12 meses
e, depois, anualmente. A dose de testosterona
deve ser diminuída ou a terapia descontinuada se
o hematócrito elevar-se acima dos níveis normais.

C

A próstata deve ser monitorada pelo PSA 3, 6 e
12 meses e, depois, anualmente.

C

Rastreamento de rotina para potenciais efeitos
adversos cardiovasculares não está indicado em
homens recebendo TRT.

A

20 Hipogonadismo Masculino

Hipogonadismo Masculino 221

Tradução para o Português:
Dr. Carlos Teodósio Da Ros
Urologista - TiSBU
Mestre em Farmacologia
Doutor em Clínica Cirúrgica
Centro de Andrologia e Urologia
Porto Alegre, RS, Brasil

Felipe Santos Franciosi
R3 urologia - CRM 29998

Revisão:
Dr. Márcio Augusto Averbeck - TiSBU
O processo de tradução para a Língua Portuguesa foi realizado sob supervisão da Sociedade Brasileira de Urologia. A European Association of Urology
- EAU, juntamente com a “Guidelines Office”, não se responsabiliza pela
correção das traduções disponibilizadas.

Estas recomendações são baseadas numa publicação mais extensa da EAU
guidelines (ISBN 978-90-79754-83-0), disponíveis a todos os membros da
European Association of Urology, no endereço eletrônico http://www.uroweb.org.
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DIRETRIZES PARA
INCONTINENCIA URINÁRIA
(Atualização completa em fevereiro de 2012)

M.G. Lucas (presidente), J.L.H.R. Bosch, F. Cruz
D.J.M.K de Rider, T.B. Madden, A, Nambiar, A. Neisius,
R.S. Pickard, A. Tubaro, W,H. Turner
Esta versão sintetiza importantes mensagens clínicas descritas no texto completo e se apresenta como um conjunto de
"evidências sumarizadas" e graus de "ações com base em
recomendações" e segue o padrão de níveis de evidência utilizados pela EAU (veja o capítulo introdutório).
Os graus de recomendação objetivam deixar evidente o que
deveria e não deveria ser realizado na prática clínica, não
apenas descrevendo o que deve ser feito.
Recomendações foram escritas como afirmações "com base
em ações". As seguintes palavras ou frases são usadas constantemente ao longo das Diretrizes, por exemplo:
• Considerar uma ação. Esta frase é usada quando não há
evidência suficiente para dizer se a ação causa benefício
ou risco para o paciente. Entretanto, na opinião do Painel,
a ação pode ser justificada em algumas circunstâncias. A
ação é opcional.
• Oferecer uma ação. Esta frase é usada quando há boas
evidências que sugerem que a ação é eficaz, ou, na opinião
do Painel, é a melhor ação. A ação é aconselhada.
Incontinência Urinária 2237

• Conduzir (realizar) uma ação. Fazer determinada ação.
Esta frase é usada quando há fortes evidências de que esta
é a única melhor ação em determinada situação clínica. A
ação é obrigatória.
• Evitar uma ação. Esta frase é usada quando há alto nível
de evidência de que a ação é tanto ineficaz quanto prejudicial ao paciente. A ação é contraindicada.
O Painel tentou evitar extensos textos narrativos. Ao invés
disso, algoritmos são apresentados, tanto para as condutas
iniciais, quanto para condutas especializadas em homens e
mulheres com IU não neurogênica.
Cada tomada de decisão desses algoritmos está diretamente
relacionada às evidências relevantes e recomendações.

ABORDAGEM E DIAGNÓSTICO
História clínica e exame físico
Apesar de não haver evidências para dar suporte, há absoluto
consenso de opinião dos especialistas de que este é um passo
essencial.

Recomendações 1

GR

História clínica que inclua:
• Tipo de incontinência (esforço, urgência ou mista)
• Duração e intensidade
• Sintomas urinários associados
• História obstétrica e ginecológica
• Comorbidades
• Medicações em uso

A*
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Fazer exame físico que inclua:
A*
• Exame abdominal para detectar aumento de volume vesical ou massas abdominais/pélvicas
• Exame perineal
• Exame digital da vagina ou reto
• Avaliar situação estrogênica da mulher
• Avaliar contração voluntária dos músculos do assoalho pélvico
Considerar encaminhamento antecipado para especialista nos casos de:
• IU associada à dor
• Hematúria
• História de ITU recorrente
• Cirurgia pélvica ou radioterapia prévias
• Perdas urinárias constantes (suspeita de fístula)
• Qualquer dificuldade miccional
• Suspeita de doença neurológica

A*

*Considerado Grau A porque, apesar de ausência de evidências, a opinião dos
especialistas confirma a fundamental importância desses passos

Questionários

Recomendações 2

GR

Profissionais de saúde deveriam ser aconselhados
sobre o fato de que a utilização de questionários
e PROMs não demonstrou ter influenciado na
evolução da IU devido à falta de pesquisas específicas nesta área

C
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Diários miccionais
Recomendações 3
Diários miccionais deveriam ser utilizados na
incontinência urinária para avaliar coexistência de
disfunções de armazenamento e esvaziamento na
prática clínica e pesquisa
Recomenda-se diário com duração de 3 a 7 dias

GR
A

B

Urinálise e ITU
Recomendações 4
Realizar urinálise como parte da avaliação inicial do
paciente com incontinência urinária
Em paciente com incontinência urinária, tratar
infecção do trato urinário sintomática adequadamente (veja "Diretrizes para Infecções Urinárias")
Não tratar bacteriúria assintomática em pacientes
idosos para melhorar a incontinência urinária

GR
A
A

B

Resíduo pós-miccional
Recomendações 5
Resíduo pós-miccional deveria ser mensurado por
ultrassonografia
Aferir o resíduo pós-miccional em pacientes com
incontinência urinária com disfunção miccional
Aferir o resíduo pós-miccional quando avaliar
pacientes com incontinência urinária complicada
Resíduo pós-miccional deveria se aferido em
pacientes recebendo tratamentos que podem causar
ou piorar disfunção miccional
226 Incontinência Urinária
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GR
A
B
C
B

Urodinâmica
Recomendações 6
(OBS: Referem-se apenas a adultos sem alteração
neurológica com incontinência urinária)
Médicos que realizam avaliação urodinâmica em
pacientes com incontinência urinária deveriam:
- Certificar-se de que o exame reproduz os sintomas
do paciente
- Interpretar os resultados no contexto do problema
clínico
- Checar prontuários para controle de qualidade
- Lembrar que pode haver variação fisiológica em
um mesmo indivíduo
Explicar aos pacientes que os resultados urodinâmicos podem ser úteis na discussão das opções de terapêuticas, entretanto há limitações nas evidências de
que a realização da avaliação urodinâmica irá alterar
o tratamento da incontinência urinária
Não realizar avaliação urodinâmica rotineira quando
oferecer tratamento conservador para incontinência
urinária
Realizar avaliação urodinâmica caso os achados possam mudar a escolha do tratamento cirúrgico
Realizar avaliação urodinâmica antes de cirurgia para
incontinência urinária, caso existam sintomas de
bexiga hiperativa, história de cirurgia prévia ou suspeita de dificuldade miccional
Não realizar rotineiramente perfil pressórico
uretral

GR

C

C

B

C
C

C
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Teste do absorvente
Um absorvente bem projetado é capaz de reter qualquer
perda urinária em determinado período de tempo e isto
poderá ser utilizado como uma maneira de quantificá-la.
Apesar de a Sociedade Internacional de Continência ter
tentado padronizar o teste do absorvente, permanecem diferenças na maneira pela qual os pacientes são orientados a
realizar atividades durante o teste.

Recomendações 7
Utilizar o teste do absorvente quando for necessário
quantificar a incontinência urinária
Repetir o teste do absorvente caso a avalição objetiva
do tratamento seja necessária

GR
C
C

Imagens
Recomendações 8
Não realizar rotineiramente exames de imagem do
trato urinário alto ou baixo como parte da avaliação
da incontinência urinária de esforço não complicada
em mulheres

GR
A

TRATAMENTO CONSERVADOR
A prática médica encoraja a utilização de intervenções simples, com risco relativamente baixo, antes de partir para
aquelas associadas a riscos maiores.
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Intervenções médicas simples
Tratamento da doença de base/alteração cognitiva
Numerosas condições exacerbam ou predispõem à ocorrência
da IU, e podem estar envolvidas na fisiopatologia da incontinência. Essas condições incluem:
• insuficiência cardíaca
• diabetes
• doença pulmonar obstrutiva crônica
• distúrbios neurológicos
• acidente vascular cerebral
• demência
• esclerose múltipla
• distúrbios cognitivos
• distúrbios do sono, como apneia do sono

Ajuste das medicações
Existem muito poucas evidências relacionadas ao benefício
do ajuste de medicações. Há também um risco, pelo menos
teórico, de que interromper ou alterar as medicações possam
trazer consigo mais danos do que benefícios.

Recomendações 9

GR

Obter um histórico medicamentoso de todos os
pacientes com incontinência urinária
Informar mulheres com incontinência urinária (que
se inicia ou piora após terapia de reposição hormonal
estrogênica sistêmica), de que a terapia de reposição
por si só pode causar incontinência urinária
Reavaliar qualquer medicação associada com o início
ou piora da incontinência urinária

A
A

C
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Constipação
Inúmeros estudos demonstraram associação entre constipação,
incontinência urinária e bexiga hiperativa. Constipação pode
ser melhorada com terapia comportamental e medicamentosa.

Recomendações 10
Em adultos com incontinência urinária, tratar constipação coexistente

GR
C

Dispositivos anti-incontinência (absorventes, etc)
Recomendações 11
Oferecer absorventes quando dispositivos anti-incontinência forem necessários
Adaptar a escolha do absorvente ao tipo e gravidade
da incontinência urinária, bem como às necessidades
do paciente
Oferecer a opção de sondagem para tratar a incontinência urinária quando nenhum outro tratamento
puder ser considerado
Oferecer dispositivos tipo "condom" para homens
com incontinência urinária sem resíduo urinário
significativo
Oferecer o treinamento de cateterismo intermitente
para tratar a incontinência associada à retenção
urinária
Não oferecer rotineiramente dispositivos intravaginais para tratamento da incontinência
Não utilizar compressão peniana para controle da
incontinência em homens
230
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GR
B
A

B

A

A

B
A

Mudanças no estilo de vida
Exemplos de fatores relacionados ao estilo de vida que
podem estar associados à incontinência urinária incluem:
obesidade, tabagismo, nível de atividade física e dieta. Desta
maneira, torna-se possível a melhora da incontinência por
meio de intervenções no estilo de vida, como perda de peso,
restrição hídrica, restrição de cafeína ou álcool, limitação de
atividades intensas e suspensão do cigarro.

Recomendações 12

GR

Estimular mulheres obesas com incontinência
urinária a perder peso (>5%)
Orientar adultos com incontinência urinária de
que a redução da ingesta de cafeína pode melhorar
os sintomas de urgência e frequência, mas não de
incontinência
Pacientes com ingesta hídrica anormalmente
elevada ou reduzida deveriam ser orientados a
modificá-las
Aconselhar atletas do sexo feminino (que estejam
apresentando incontinência urinária relacionada à
atividade física intensa) de que isso não irá predispor à incontinência em fases mais tardias da vida
Pacientes tabagistas com incontinência urinária
deveriam ser orientadas a parar de fumar, de
acordo com as boas práticas médicas, apesar de não
haver efeito definido sobre a incontinência urinária

A
B

C

C

A
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Terapias
Recomendações 13
Oferecer exercícios supervisionados da musculatura
do assoalho pélvico por pelo menos 3 meses, como
primeira linha de tratamento, para mulheres com
incontinência urinária de esforço ou mista.
Programas de treinamento da musculatura do assoalho pélvico deveriam ser os mais intensos possíveis
Considerar a utilização do "biofeedback " como adjunto nas mulheres com incontinência urinária de esforço
Oferecer exercícios supervisionados da musculatura
do assoalho pélvico para mulheres continentes na
sua primeira gestação, para ajudar na prevenção da
incontinência urinária no período pós-natal
Oferecer instrução em exercícios do assoalho pélvico
para homens submetidos à prostatectomia radical,
com o intuito de acelerar a recuperação do quadro
de incontinência urinária
Oferecer treinamento vesical como primeira linha de
tratamento para adultos com urgeincontinência ou
incontinência urinária mista
Oferecer micção programada para adultos com
incontinência urinária, os quais apresentam distúrbio
cognitivo
Não oferecer estimulação elétrica com eletrodos de
superfície (cutâneo, vaginal, anal) isoladamente para
o tratamento da incontinência urinária de esforço
Não oferecer estimulação magnética para o tratamento da incontinência urinária ou bexiga hiperativa
em mulheres adultas
16 Incontinência Urinária
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GR
A

A
A
A

B

A

A

A

B

Oferecer estimulação do nervo tibial posterior para
mulheres com urgeincontinência que não toleram
medicação anticolinérgica

A

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA INCONTINÊNCIA
URINÁRIA
Antimuscarínicos
Recomendações 14

GR

Oferecer antimuscarínicos de liberação rápida ou
lenta como terapia medicamentosa inicial para adultos com urgeincontinência
Em caso de insucesso com antimuscarínicos de liberação rápida, em adultos com urgeincontinência,
oferecer formulações de liberação lenta ou ação prolongada
Considerar o uso de oxibutinina transdérmica, caso
antimuscarínicos orais não sejam tolerados devido à
boca seca
Oferecer e incentivar revisão precoce (de eficácia e
efeitos colaterais) de pacientes em uso de antimuscarínicos para urgeincontinência (< 30 dias)
Quando prescrever antimuscaínicos para idosos, estar
consciente do risco de efeitos colaterais cognitivos,
especialmente naqueles recebendo inibidores da colinesterase
Evitar o uso de oxibutinina de liberação rápida em
pacientes que têm risco de disfunção cognitiva
Considerar o uso de cloridrato de trospium em
pacientes que têm disfunção cognitiva já conhecida

A

A

A

A

C

A
B
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Utilizar com cuidado solifenacina, tolterodina e darifenacina em pacientes com disfunção cognitiva
Fazer uma avaliação objetiva da função mental antes
de tratar pacientes cuja função cognitiva possa estar
em risco
Fazer checagem da função mental em pacientes em
terapia com antimuscarínicos, caso estejam em risco
para disfunção cognitiva

B
C

C

Duloxetina
Recomendações 15
Duloxetina não deveria ser oferecida para homens
ou mulheres que estão à procura da cura para incontinência
Duloxetina pode ser oferecida para mulheres ou
homens que estão à procura de melhora temporária
para os sintomas de incontinência
Duloxetina deveria ser iniciada em doses tituladas
devido às altas taxas de efeitos colaterais

GR
A

A

A

Estrógenos Intravaginais
Recomendações 16
Mulheres utilizando estrógenos sistêmicos deveriam
ser orientadas de que há risco aumentado de desenvolver incontinência urinária ou piora da incontinência

18
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GR
A

Oferecer às mulheres menopausadas com incontinência urinária a terapia estrogênica tópica, apesar da
duração ideal e melhor formulação serem indefinidas
Orientar mulheres menopausadas (que estejam em
uso de estrógenos orais), de que há risco aumentado
de desenvolver incontinência urinária ou piora da
incontinência

A

B

Desmopressina
Recomendações 17

GR

Oferecer desmopressina para pacientes que ocasionalmente necessitem de alívio imediato da
incontinência urinária, informando que esta medicação não está licenciada para essa finalidade
Não utilizar desmopressina para controle a longo
prazo da incontinência urinária

B

A

TRATAMENTO CIRÚRGICO
Princípios cirúrgicos gerais:
• Sempre discutir o propósito do tratamento cirúrgico, bem
como os riscos e benefícios, com os pacientes e/ou seus
cuidadores
• Explicar as escolhas alternativas, mesmo que não estejam
disponíveis
• Cirurgiões deveriam ser adequadamente treinados para
esses procedimentos e realizá-los em número suficiente
para manter a técnica
• Cirurgiões deveriam estar aptos a relatar seus próprios
resultados sobre qualquer operação que oferecem e compartilhar essas informações com os pacientes
Incontinência Urinária 235
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Recomendações 18
(Cirurgia para incontinência urinária não complicada em mulheres)
Oferecer "sling" de uretra média para mulheres
com incontinência urinária de esforço não complicada como intervenção cirúrgica preferencial,
sempre que possível

GR

A

Oferecer colpossuspensão (aberta ou laparoscópica) ou "sling" fascial autólogo para mulheres em
que o "sling" de uretra média não pode ser considerado
Alertar as mulheres (às quais seja oferecido "sling"
sintético por via retropúbica) sobre o maior risco
relativo de complicações perioperatórias, quando
comparados à via transobturatória

A

Alertar as mulheres (às quais seja oferecido "sling"
sintético de uretra média por via transobturatória)
sobre os maiores riscos de dor e dispareunia a
longo prazo

A

Alertar as mulheres que se submeterem ao "sling"
fascial de que há maior risco de dificuldade miccional e necessidade de realização de autocateterismo intermitente limpo. Assegurar-se de que elas
estarão motivadas e realizarão o cateterismo, se
necessário
Realizar cistoscopia na inserção de "sling" de uretra
média por via retropúbica, ou caso haja dificuldade
durante inserção por via transobturatória, ou se
houver grande cistocele

A

20
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A

C

Mulheres às quais seja oferecido "sling" por incisão
única ("mini-sling") deveriam ser alertadas de
que a eficácia a curto prazo é inferior aos "sling"
padrões de uretra média e de que a eficácia a longo
prazo ainda se mantém incerta

C

Oferecer "sling" por incisão única ("mini-sling"),
o qual não há nível 1 de evidência, apenas como
parte do protocolo de pesquisa

A

Oferecer "sling" de uretra média ajustável como
primeiro tratamento da incontinência urinária de
esforço, apenas como parte de protocolo de pesquisa

C

Não oferecer agentes injetáveis para mulheres que
procuram cura definitiva para a incontinência urinária de esforço

A

IU de esforço complicada em mulheres
Recomendações 19

GR

(Cirurgia para incontinência urinária complicada
em mulheres)
C
A escolha do tipo de cirurgia para incontinência
urinária de esforço recorrente deveria se basear na
cuidadosa avaliação individual de cada paciente
Alertar as mulheres de que os resultados de procedimentos de segunda-linha mostram-se inferiores aos de
primeira linha, tanto em termos de benefícios reduzidos
quanto com relação a risco de prejuízo aumentado

C
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Oferecer implante de EA ou ACT como opção para C
mulheres com incontinência urinária complicada
caso haja disponibilidade e o seguimento adequado
seja possível
Alertar as mulheres que receberem EA ou ACT de C
que há elevado risco de falha mecânica ou necessidade de retirada do dispositivo
EA: Esfíncter Artificial; ACT: Terapia Compressiva Ajustável

Homens com IU de Esforço
Recomendações 20

GR

(Tratamento cirúrgico para homens com incontinência urinária de esforço)
Oferecer agentes injetáveis apenas para homens
com incontinência leve pós-prostatectomia, que
desejam melhora temporária dos sintomas de IU

C

Não oferecer agentes injetáveis para homens com
incontinência grave pós-prostatectomia

C

Oferecer "slings" fixáveis para homens com incontinência leve a moderada pós-prostatecomia

B

Alertar homens de que incontinência grave, radioterapia prévia e cirurgia para estenose uretral
podem piorar os resultados da cirurgia de "sling"
fixável masculino
Oferecer EA para homens com incontinência urinária moderada a grave persistente (mais de 6 meses)
pós-prostatectomia, que não responderam ao tratamento conservador

C
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B

Alertar sobre o risco de falha a longo prazo e
necessidade de revisão quando aconselhar homens
para inserção do EA

C

Oferecer o dispositivo de compressão não circunferencial (ProACT®) apenas para homens com
incontinência pós-prostatectomia, caso haja possibilidade de seguimento adequado
Alertar os homens que estão considerando dispositivo de compressão não circunferencial (ProACT®)
como opção terapêutica de que há elevado risco
de falha e consequente necessidade de retirada do
dispositivo

C

C

EA: Esfíncter Artificial; ACT: Terapia Compressiva Ajustável

Intervenções cirúrgicas para Hiperatividade Detrusora
Refratária
Injeção Intravesical de Toxina Botulínica
Recomendações 21

GR

Oferecer injeção de toxina botulínica A intravesical
para pacientes com urgeincontinência refratária à
terapia antimuscarínica
Alertar pacientes sobre a possível necessidade
de autocateterismo e o risco de infecção do trato
urinário associado; assegurar-se de que estarão
motivados e realizarão o cateterismo, se necessário
Pacientes deveriam ser alertados sobre a situação
da licença para uso da Toxina Botulínica tipo A,
e sobre os efeitos a longo prazo, que permanecem
indeterminados

A

A

A
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Estimulação de Nervos Sacrais (Neuromodulação)
Recomendações 22

GR
A

Oferecer, se disponível, para pacientes com urge-incontinência refratária a medidas conservadoras,
a oportunidade de serem tratados com neuromodulação dos nervos sacrais, antes de ampliação vesical
ou derivação urinária serem consideradas

Ampliação Vesical / Derivação Urinária
Recomendações 23
Oferecer ampliação vesical apenas para pacientes
com hiperatividade detrusora, nos quais houve falha
da terapia conservadora e que a possibilidade de
toxina botulínica e estimulação dos nervos sacrais
foi discutida
Alertar pacientes que forem submetidos à ampliação
vesical sobre o risco de terem que realizar autocateterismo intermitente limpo; assegurar-se de que
estarão motivados e realizarão o cateterismo, se
necessário
Não oferecer miotomia detrusora como tratamento
para incontinência urinária
Oferecer derivação urinária apenas para pacientes
que falharam a terapias menos invasivas para o
tratamento da incontinência urinária e que aceitarão
um estoma

24 Incontinência Urinária
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GR
C

C

C
C

C
Alertar pacientes que forem submetidos à ampliação vesical ou derivação urinária sobre os elevados
riscos de complicações imediatas e tardias, e sobre o
baixo risco de malignização
Seguimento ao longo de toda vida é recomendado
para pacientes que forem submetidos à ampliação
vesical ou derivação urinária

Tratamento da Incontinência Urinária Mista
Recomendações 24
Tratar inicialmente o sintoma que mais incomoda o
paciente com incontinência urinária mista
Alertar os pacientes com incontinência urinária
mista de que a chance de sucesso de treinamento
da musculatura do assoalho pélvico é menos satisfatória quando comparada à incontinência urinária
de esforço isolada
Oferecer antimuscarínicos para pacientes com
incontinência urinária mista, com predominância
dos sintomas de urgência
Alertar pacientes com incontinência urinária mista
de que o tratamento cirúrgico tem menos probabilidade de sucesso quando comparado a pacientes
com incontinência urinária de esforço isolada

C

GR
C
B

A

A
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Avaliação
inicial
Initial assessment
• History
-•História
Physical examiniation
- Exame físico
Questionnaire
optional
-•Questionário
opcional
•
Voiding
diary
- Diário miccional
Urinalysis
-•Urinálise
-•Resíduo
pós-miccional,
Post void
residual
se dificuldade
if voidingmiccional
difficultypresente
- Teste do absorvente, se desejar
• Pad test
if quantification
quantificar
a incontinência
of leakage is desired
rec 1
rec
rec 11
rec 1
rec
rec 22
rec
rec 33
rec
rec 44
rec 5
rec 5
rec 7
rec 7

GA
GA
GA
GA
GC
GC
GB
GB
GA
GA
GB
GB
GC
GC

Mulher com
Female presenting
with Urinary
incontinência
urinária
Incontinence

• Haematuria
• Pain
- Hematúria
• Recurrent UTI
- Dor
• Grade 3 or symptomatic prolapse
- ITU recorrente
Previous
pelvic radiotherapy
- •Prolapso
sintomático
ou Grau 3
Previous
surgery
(goúltimo
to bottom
- •Cirurgia
prévia
para IUfor
(irUI
para
passo)of pathway)
Pelvic
mass
- •Massa
pélvica
Suspicion
of fistula
- •Suspeita
de fístula

(rec 1)
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for
Razões para
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especialista
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(rec1)
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Mixed mista
Incontinência
Incontinence
(rec
Rec 24)
24

Treinamento
assoalho pélvico
intenso,PFMT
supervisionado
Supervised,
intensive
+/- "biofeedback" GA rec 13
+/- Biofeedback GA rec 13
+/- treinamento
vesical GB recs 13 e 24
+/- Bladder training GB recs 13&24

Anti-muscarinics
Antimuscarínicos
GA
GArecs
recs 14 + 24

Considerar estimuConsider PTNS
lação
tibial
GBnervo
rec 13
posterior
GB rec 13

Treinamento
vesicalGBGB
Bladder training
recrec
1313

GA rec 16

9,10,12
GC recsGC
9, recs
10, 12
GA rec 12 GA rec 12
GC
GC
GB rec 11 GB rec 11
GB rec 12 GB rec 12
GA rec 16

Incontinence

Urgency
Urge-incontinência

Orientar
a respeito
hábito
intestinal, medicações,
Advise on
bowels, de
drugs,
co-morbidity,
fluid intake comorbidades, ingesta hídrica
Orientar
a respeito
de perda de peso
Advise on
weight loss
Consider intervention
to cognitive
impairment
voiding)
Considerar
intervenção related
relacionada
a distúrbio
cognitivo(scheduled
(micção programada)
Offer pads
if needed
Oferecer
teste
do absorvente se necessário
Consider reducing
intake
Considerar
redução caffeine
da ingésta
de cafeína
Consider topical
oestrogen
for para
post-menopausal
women
Considerar
estrogêncio
tópico
mulheres menopausadas

Incontinência
de
Stress
Incontinence
esforço

Mulheres
Female
Discussão
terapêutica
Discuss management
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Mixed mista
Incontinência
Incontinence
(rec
Rec 24)
24

Provide information on
Fornecer informações a respeito de treinamento
excersie
dopelvic
assoalhofloor
pélvico
GB rec 13
GB rec 13

Anti-muscarinics
Antimuscarínicos
GA
14++24
24
GA recs
recs 14

Considerar
Consider estimuPTNS
lação
tibial
GBnervo
rec 13
posterior
GB rec 13

Bladder training
Treinamento
vesical
GB rec
13 GB rec 13

GB rec 12

GC recs
recs9,10,12GC
9, 10, 12
GA rec 12
GA rec 12
GC
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GB rec 11GB rec 11
GB rec 12
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Urgency
Urgeincontinência
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drugs,
fluid intake
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hábitoco-morbidity,
intestinal, medicações,
comorbidades, ingesta hídrica
Advise on
weight de
loss
Orientar
a respeito
perda de peso
Consider intervention
related to cognitive
(scheduled
voiding)
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intervenção relacionada
a distúrbioimpairment
cognitivo (micção
programada)
Offer pads
if do
needed
Oferecer
teste
absorvente, se necessário
Consider reducing caffeine intake
Considerar redução da ingesta de cafeína

Incontinência
de
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Incontinence
esforço

Mulheres
Male
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terapêutica
Discuss management
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Initial assessment
Avaliação
inicial
• History
- História
• Physical
- Exame
físico examiniation
• Questionnaire
- Questionário
opcionaloptional
• miccional
Voiding diary
- Diário
• Urinalysis
- Urinálise
• Post void residual
- Resíduo
pós-miccional
if voiding difficulty
se dificuldade
miccional, presente
• Pad test if quantification
- Teste do
absorvente, se desejar
of leakage is desired
quantificar a incontinência
rec 5

rec 7

GC

GC rec 7

GB rec 5

GB

GArec 1rec 1
GA
GArec 1rec 1
GA
GCrec 2rec 2
GC
GBrec 3
rec 3
GB
GArec 4
rec 4
GA

Homem with
comUrinary
Male presenting
incontinência
urinária
Incontinence

-•VerSee
rec rec
1 1
Haematuria
-•Hematúria
-•DorPain
-•ITURecurrent
recorrenteUTI
• Previous pelvic radiotherapy
-•Radioterapia
pélvica prévia
Abnormal DRE
-•Alteração
no suspicious
toque retalof voiding
Findings
- Suspeita
de disfunção miccional
dysfunction

Razões
Reasonspara
for
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specialistpara
especialista
Referral
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Predominância
Stress
de esforço
predominant

Re-evaluate
patient and
Reavaliar paciente
e considerar
consider
second-line
segunda
linha
surgery
cirúrgica
rec 19
GC GC
rec 19

Re-evaluate and

stage

Discuss bladder augmentation on
Discutir
ampliação
urinary
diversionvesical ou
derivação
urinária
GA rec 23
GA rec 23

Oferecer
Offer the
estimulação
nervos
sacrais
opportunity
for GA
SNS rec
GA 22
rec 22

Incontinence

Urgeincontinência
Urgency

GA recGA
6 rec 6

Predominância
Urgency
predominant
de urgência

Oferecer
toxina
Offer Botulinum
botulínica
tipo
toxin A or the
A ou estimuopportunity
lação for
SNS GAsacrais
rec 21
nervos
GA rec 21

See Rec 24

Incontinência
Mixed
mista
(rec 24)
Incontinence

Reavaliar
e reiniciar
re-enter algorithm
algoritmo
no estádio
at apropriado
appropriate

Failure
Falha

Oferecer
"sling"
Offer
fascialfascial
sling orou
colposuspensão
colposuspensioncaso
if MUS
"sling" deunavailable
uretra média
seja indisponível GA recs
GA
18recs
+ 2418 + 24

Offer MUS
recs
18 18
+ 24
Oferecer
MUSGA
GA
recs
+ 24
Consider
peri-urethral
Considerar
injeções
periuretrais
injections
for temporary
temporariamente

Incontinência
Stress
de
esforço
Incontinence

Considerar
avaliação
urodinâmica
Consider
urodynamics

Mulher
Female
Failed initial management

Falha no tratamento inicial

continua na página a seguir

Incontinência
Urinária 247
31
Urinary Incontinence
223

prostatectomia GB rec 13

Offer
AUS toEA
men
withhomens
persistent
Oferecer
para
to severe
PPI
commoderate
incontinência
moderada a graveGBpersistente
pósrec 13

Considerar "sling" fixável
Consider
fixed slings
para homens
com for
men with PRPI
Incontinência
pósprostatectomia
radical
GC rec 20
GC rec 20

sivos minimamente
invasivos
GC rec
rec 20
GC
20

Considerar
injeções
Consider
peri-urethral
injection
periuretrais
alívio
for temporarypara
relief,
and
temporário
minimally
invasive
e dispositivos
comprescompressione devices

Stress de
Incontinência
esforço
Incontinence

Oferecer
estimulaOffer the opportunity
çãotreatment
nervos with
sacrais
for
SNS
GA
22
GA rec
rec 22

Urgency
Incontinence

Urgeincontinência

Discutir
ampliação
vesicalorou
derivação
Discuss bladder
augmentation
urinary
diversion
urinária
rec 23
GCGC
rec 23

Oferecer
toxina
Offer Botulinum
botulínica
toxin Atipo A
GA
21
GA rec
rec 21

Rec 24

Mixed mista
Incontinência
Incontinence
(rec 24)

Reavaliar,
realizar
avaliação
cistoscopia
e of
Re-evaluate,
perform
urodynamics
andurodinâmica
cystoscopy, andeconsider
imaging
considerar
de imagem do trato urinário
lower exame
UT
GB rec GB
6 rec 6

Homem
Male
Falha
no tratamento inicial
Failed initial management
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DIRETRIZES PARA
INFECÇÕES UROLÓGICAS
(Texto atualizado em Abril de 2010)

M. Grabe (presidente), T.E. Bjerklund-Johansen, H. Botto,
M. Çek, K.G. Naber, R.S. Pickard, P. Tenke, F. Wagenlehner,
B. Wullt

Introdução
Infecções do trato urinário (ITUs) representam um sério problema de saúde para os pacientes e um custo alto para a sociedade.
ITUs são também a mais frequente infecção associada à assistência médica. E. coli é o patógeno predominante em ITUs não
complicadas, enquanto outras enterobactérias e enterococos
são isolados com maior frequência em pacientes com doenças
urológicas. O desenvolvimento atual de resistência bacteriana
é alarmante e as taxas de resistência estão relacionadas aos
antibióticos utilizados nos diferentes países. É preocupante o
aumento da resistência para antibióticos de amplo espectro.
Portanto, é essencial limitar o uso de antibióticos em geral, em
particular as fluoroquinolonas e cefalosporinas, especialmente
em infecções não complicadas e bacteriúria assintomática.

Classificação e definições
Por razões práticas, infecções do trato urinário (ITUs) e do
trato genital masculino são classificadas em entidades definidas
pelos sintomas clínicos predominantes (Tabela 1).

Infecções Urológicas 2497

Tabela 1: Classificação das infecções do trato urinário
inferior e genital masculino
ITU inferior não complicada (cistite)
Pielonefrite não complicada
ITU complicada com ou sem pielonefrite
Sepsis urinária
Uretrite
Prostatite, epididimite, orquite
As definições de bacteriúria e piúria estão listadas na tabela 2.

Tabela 2: Bacteriúria significante em adultos
1. > 103 uropatógenos/mL em jato médio urinário de cistites
agudas não complicadas em mulheres.
2. > 104 uropatógenos/mL em jato médio urinário de
pielonefrites agudas não complicadas em mulheres.
3. > 105 uropatógenos/mL em jato médio de mulheres ou
104 uropatógenos/mL em jato médio urinário em homens
(ou diretamente de cateter urinário em mulheres), com ITU
complicada.
4. Em amostra de punção suprapúbica, qualquer contagem
de bactéria é relevante.

Bacteriúria assintomática
Bacteriúria assintomática é definida como duas culturas de
urina positivas, colhidas em mais de 24 horas de diferença,
contendo 105 uropatógenos/mL da mesma cepa bacteriana
(geralmente apenas as espécies podem ser detectadas).
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Piúria
O requerimento diagnóstico para piúria é a presença de 10
leucócitos por campo de grande aumento (CGA) (x400)
no sedimento urinário em suspensão de uma alíquota de
urina centrifugada ou por mm3 de urina não centrifugada.
Para investigação de rotina, um método de tiras reagentes
(“dipstick”) pode também ser utilizado, incluindo um teste
leucócito esterase e avaliação de hemoglobina e de nitritos.
Uretrite
Uretrite é caracterizada pela dor ao urinar e secreção purulenta.
Classificação de prostatite/síndrome da dor pélvica crônica
(SDPC)
É recomendado que seja utilizada a classificação do NIDDK/
NIH (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney
Diseases/ National Institute of Health) (Tabela 3).

Tabela 3: Classificação de prostatite de acordo com o
NIDDK/NIH
I
II
III

IV

Prostatite bacteriana aguda (PBA)
Prostatite bacteriana crônica (PBC)
Síndrome da dor pelvica crônica (SDPC)
A. SDPC inflamatória: Leucócitos em secreção prostática
expressa (SPE)/ urina obtida após massagem prostática (VB3)/ esperma
B. SDPC não inflamatória: nenhum leucócito em EPS/
VB3/ esperma
Prostatite inflamatória assintomática (prostatite histológica)
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Epididimite, orquite
Muitos casos de epididimite, com ou sem orquite, são causados por patógenos urinários comuns. Obstrução infravesical
e malformações urogenitais são fatores de risco para esse tipo
de infecção. Considerar infecção por Chlamydia trachomatis
na população masculina mais jovem.

Diagnóstico
ITU (geral)
História clínica, exame físico e análise de urina por tiras
reagentes, incluindo eritrócitos, hemácias e reação ao nitrito
são recomendações de rotina para o diagnóstico. Exceto em
episódios isolados de ITU inferior não complicada (cistite)
em mulheres saudáveis na pré-menopausa, uma cultura de
urina é recomendada em todos os outros tipos de ITU antes
do tratamento, para permitir que a terapia antimicrobiana
seja ajustada, se necessário.
Pielonefrite
Em casos de suspeita de pielonefrite, pode ser necessário avaliar o trato urinário superior para afastar obstrução urinária
ou doença litiásica.
Uretrite
Uretrite piogênica é indicada pela coloração de Gram de
secreção ou esfregaço uretral que demonstre mais do que
cinco leucócitos por CGA (x1,000) e, nos casos de gonorreia
gonocócica, diplococos Gram-negativos intracelulares. Um
teste leucócito esterase positivo ou mais do que 10 leucócitos
por CGA (x400) na amostra do primeiro jato urinário é também diagnóstico.
252
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Prostatite/ SDPC
Em pacientes com sintomas sugestivos de prostatite, recomenda-se diferenciar entre prostatite bacteriana e síndrome
da dor pélvica crônica (SDPC). Isto pode ser feito através do
teste dos 4 copos (“four glass test”), de acordo com Mearse
& Stamey, após a exclusão de infecção urinária aguda ou
doença sexualmente transmissível.
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Table 4: R eco men dações para terapi a
Diagnóstico

Patógenos/ espécies mais frequentes

Cistite aguda, não
complicada

•E. coli
• Klebsiella
• Proteus
• Estafilococos

Pielonefrite aguda,
não complicada

•E. coli
• Proteus
• Klebsiella
• Outras enterobactérias
• Estafilococos

ITU com fatores
complicadores

•E. coli
• Enterococos
• Pseudomonas
• Estafilococos

ITU nosocomial

•Klebsiella
• Proteus

Pielonefrite aguda
complicada

•Enterobacter
• Outras enterobactérias
• (Candida)
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a n t im icrobiana em Urolog ia
Terapia antimicrobiana empírica inicial

Duração da terapia

TMP/SMT1
Nitrofurantoína
Fosfomicina Trometamol
Pivmecillinam
Fluoroquinolonas 2, 3 (alternadas)

3 dias
(5-) 7 dias
1 dia
(3-) 5 dias
(1-) 3 dias

Fluoroquinolona2
Cefalosporina (grupo 3 a)
Alternativas:
Aminopenicilinas/BL1
Aminoglicosídeos

7 – 10 dias

Fluoroquinolonas2
Aminopenicilinas/Inibidor da BL
Cefalosporinas (grupo 2)
Cefalosporinas (grupo 3 a)
Aminoglicosídeos
Em casos de falha da terapia inicial em
1-3 dias ou em casos clínicos graves:
Antipseudomonas ativo:
Fluoroquinolonas, se não usados
inicialmente
Acilaminopenicilina/ Inibidor da BL
Cefalosporinas (grupo 3b)
Carbapenem
± Aminoglicosídeos
Em caso de Candida:
Fluconazol
Anfotericina B

3-5 dias após
melhora da
febre/ eliminação
dos fatores
complicadores
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Prostatite aguda,
crônica

•E. coli
• Outras enterobactérias
• Pseudomonas

Epididimite aguda

• Enterococos
• Estafilococos
• Chlamydia
•Ureaplasma

Urosepse

•E. coli
• Outras enterobactérias
Após intervenções urológicas/ patógenos
multirresistentes:
• Pseudomonas
• Proteus
•Serratia
•Enterobacter
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Mesmo que ITU com fatores
complicadores

3-5 dias após
recrudescimento/
eliminação
dos fatores
complicadores

Mesmo que ITU com fatores
complicadores

3-5 dias após
recrudescimento/
eliminação
dos fatores
complicadores

Fluoroquinolonas2
Alternativa em PBA:
Cefalosporina (grupo 3a/b)

Aguda: 2-4
semanas
Crônica: 4-6
semanas ou mais

Fluoroquinolonas2
Em caso de Chlamydia/Ureaplasma:
Doxiciclina
Macrolídeos
Cefalosporina (grupo 3a/b)
Fluoroquinolonas2

2-4 semanas

Anti-Pseudomonas ativo:
Acilaminopenicilina/Inibidor da BL
Carbapenem
± Aminoglicosídeos

3-5 dias após
recrudescimento/
eliminação
dos fatores
complicadores

1 Apenas em áreas com taxas de resistência < 20% (para E coli).
2 Fluoroquinolona com excreção renal, principalmente (ver texto).
3 Evitar fluoroquinolonas em cistites não complicadas, sempre que
possível.
Abreviatura: TMP/SMT: Trimetoprim/Sulfametoxazol
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Tratamento e profilaxia
O tratamento da ITU depende de uma variedade de fatores.
A tabela 4 mostra uma revisão dos patógenos mais comuns,
agentes antimicrobianos e duração de tratamento para
diferentes condições. Tratamento profilático pode ser recomendado para pacientes com ITU recorrente. Os esquemas
demonstrados na tabela 5 têm um documentado efeito na
prevenção de ITU recorrente em mulheres.
Situações especiais
ITU na gestação
Bacteriúria assintomática é tratada com um curso de 7 dias,
baseado no teste de sensibilidade. Para infecções recorrentes
(sintomáticas ou assintomáticas), Cefalexina (125-250 mg/
dia) ou Nitrofurantoína (50 mg/dia) podem ser utilizadas
para profilaxia.
ITU em mulheres na pós-menopausa
Em mulheres com infecção recorrente, estriol intravaginal é
recomendado. Se isso não FOR efetivo, profilaxia antibiótica
PODE ser considerada.
ITU em crianças
Períodos de tratamento deveriam ser estendidos para 7-10
dias. Tetraciclinas e fluoroquinolonas não deveriam ser utilizadas pelos efeitos adversos nos dentes e cartilagens.
ITU não complicada aguda em homens jovens
O tratamento deveria durar pelo menos 7 dias.
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ITU complicada devido a patologias urológicas
A patologia urológica subjacente deve ser tratada para que se
possa conseguir a cura permanente da infecção. Sempre que
possível o tratamento deveria ser guiado pela urocultura para
evitar a indução de cepas resistentes.

Sepsis em Urologia (sepsis urinária)
Pacientes com ITU podem desenvolver sepsis. Sinais precoces
de resposta inflamatória sistêmica (febre ou hipotermia, taquicardia, taquipneia, hipotensão, oligúria, leucopenia) deveriam
ser reconhecidos, BEM como os primeiros sinais de possível
falência orgânica múltipla. Tratamento antibiótico apropriado,
tanto quanto terapia de suporte à vida, em colaboração com
um especialista em cuidados intensivos, podem ser necessários.
Qualquer obstrução no trato urinário deve ser drenada.

Tabela 5: Recomendações para profilaxia antimicrobiana de ITU recorrente não complicada
Agente1
Esquema padrão
Nitrofurantoína
Nitrofurantoína macrocristais
TMP/SMT

Dose

TMP
Fosfomicina trometamol

50 mg/dia
100 mg/dia
40/200 mg/dia ou 3x/
semana
100 mg/dia
3g/10 dias

Infecções avançadas
Ciproﬂoxacina

125 mg/dia
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Norﬂoxacina
Peﬂoxacina

200-400 mg/dia
800 mg/semana

Durante a gestação
Cefalexina
125 mg/dia
Cefaclor
250 mg/dia
1 Ingeridos na hora de dormir
Abreviatura: TMP/SMT= Trimetoprim/Sulfametoxazol
Seguimento de pacientes com ITU
Para seguimento de rotina após ITU não complicada e pielonefrite em mulheres, é suficiente a análise de urina por tiras reagentes. Em mulheres com recorrência de ITU em até 2 meses,
é recomendada cultura de urina repetida com antibiograma e
avaliação do trato urinário.
Nos idosos, ITU recorrente desenvolvida há pouco tempo
pode justificar uma ampla avaliação do trato urinário. Em
homens com ITU, em pacientes adolescentes com casos de
infecção recorrente e em todos os casos de pielonefrite, uma
avaliação urológica deveria ser realizada. Essa recomendação
deveria também ser seguida em casos de prostatite, epididimite ou orquite.
Em crianças, investigações são indicadas após dois episódios
de ITU em meninas e um episódio em meninos. Na investigação recomendada consta a ultrassonografia do trato urinário, COMPLEMENTADA pela uretrocistografia miccional.
Uretrite
As seguintes diretrizes de tratamento estão de acordo com as
recomendações do Center for Disease Control and Prevention
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(2002). Para o tratamento da gonorreia, os seguintes antimicrobianos podem ser recomendados:
Primeira escolha

Segunda escolha

Cefixima 400 mg VO*

Ciproﬂoxacina 500 mg
VO*
Oﬂoxacina 400 mg VO*

Ceftriaxona 1g IM* (com
anestesia local)
Levoﬂoxacina 250 mg VO*

Como a gonorreia é frequentemente acompanhada por
infecção por Chlamydia, uma terapia anticlamidial ativa
deveria ser acrescentada. O tratamento abaixo tem sido
aplicado com sucesso em infecções por Chlamydia.
* Dose única
Primeira escolha

Segunda escolha

Azitromicina 1g VO em dose
única

Eritromicina 500 mg VO
4x/dia por 7 dias

Doxiciclina 100 mg VO de
12/12 horas por 7 dias

Oﬂoxacina 300 mg VO
2x/dia por 7 dias
Levoﬂoxacina 500 mg
VO em dose única diária
por 7 dias

Se o tratamento falhar, infecções por Trichomonas vaginalis e/ou Mycoplasma spp devem ser consideradas. Essas
infecções podem ser tratadas com uma combinação de
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Metronidazol (2g VO em dose única) e Eritromicina (500 mg
VO, 4x/dia, por 7 dias).
Prostatite
Prostatite bacteriana aguda pode ser uma infecção grave. É
requerida a administração parenteral de altas doses de antibióticos bactericidas, como aminoglicosídeos, derivados da
penicilina ou cefalosporina de 3ª geração, até ocorrer melhora
clínica e laboratorial. Em casos menos graves, as fluoroquinolonas podem ser indicadas por via oral por, pelo menos, 10 dias.
Em prostatite bacteriana crônica e SDPC inflamatória,
Fluoroquinolona ou Trimetoprim deveriam ser administrados
por 2 semanas após o diagnóstico inicial. O paciente deveria,
então, ser reavaliado, e o uso de antibióticos apenas continuado se a cultura pré-tratamento for positiva ou se o paciente
relatar efeitos positivos da terapia. É recomendado um período de tratamento total de 4-6 semanas.
Combinação de tratamento com antibióticos e α-bloqueadores
Estudos urodinâmicos demonstraram aumento da pressão de
fechamento uretral em pacientes com prostatite crônica. A
associação de antibióticos com α-bloqueadores tem sido relatada ter uma maior taxa de cura do que antibióticos isolados
em SDPC inflamatória. Essa opção de tratamento é favorecida
por muitos urologistas.
Cirurgia: em geral, a cirurgia deveria ser evitada no tratamento
de prostatite, exceto para a drenagem de abscesso prostático.
Epididimite, orquite
Antes do início da terapia antimicrobiana, um esfregaço uretral e amostra do jato médio urinário deveriam ser obtidos,
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para investigação microbiológica. As drogas de primeira
escolha deveriam ser as fluoroquinolonas, preferencialmente
aqueles agentes que reagem bem contra C. trachomatis (p.ex.
Ofloxacina, Lomefloxacin), por causa do seu amplo espectro
bacteriano e penetração favorável no tecido do trato urogenital.
Nos casos ocasionados pela C. trachomatis, o tratamento pode
ser continuado também com Doxiciclina, 200 mg/dia, por
um período de tratamento total de, pelo menos, 2 semanas.
Macrolídeos são agentes alternativos. Em casos de C. trachomatis, a parceira sexual também deveria ser tratada.
Profilaxia antibacteriana perioperatória em cirurgia urológica
O principal objetivo de profilaxia antibacteriana em Urologia
é prevenir infecções geniturinárias febris ou sintomáticas,
como pielonefrite aguda, prostatite, epididimite e sepsis urinária, além de infecções graves de ferida cirúrgica. As recomendações para profilaxia antibacteriana perioperatória de
curto prazo em intervenções urológicas padronizadas estão
listadas na tabela 6.
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Tabela 6: Recomendações para
Procedimento

Patógeno
(esperado)

Profilaxia (padrão)

Enterobacter
(anaeróbios)

Todos os pacientes

Cistoscopia
Estudo urodinâmico

Enterobacter
Enterococos
Estafilococos

Nenhuma

Ureteroscopia

Enterobacter
Enterococos
Estafilococos

Nenhuma

Procedimento diagnóstico
Biópsia transretal da
próstata

Cirurgia endourológica/ Litotripsia extracorpórea (LECO)
LECO

Enterobacter
Enterococos

Nenhuma

Ureteroscopia para cálculo
em ureter distal não
complicado

Enterobacter
Enterococos
Estafilococos

Nenhuma

Ureteroscopia para cálculo
impactado, em ureter
proximal ou extração
percutânea

Enterobacter
Enterococos
Estafilococos

Todos os pacientes
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profilaxia antibacteriana em Urologia
Antibióticos

Comentário

Fluoroquinolonas
TMP ± SMT
Metronidazol1

Dose única efetiva em
baixo risco. Considerar
curso prolongado em
pacientes de risco

TMP ± SMT
Cefalosporina 2ª geração

Considerar em pacientes
de risco

TMP ± SMT
Cefalosporina 2ª geração

Sem estudos

TMP ± SMT
Cefalosporina 2ª ou 3ª geração
Aminopenicilina/ inibibor da BL

Em pacientes com stent/
cateter de nefrostomia ou
outros fatores de risco

TMP ± SMT
Cefalosporina 2ª ou 3ª geração
Aminopenicilina/ inibibor da BL /
Fluoroquinolonas

Considerar em pacientes
de risco

TMP ± SMT
Cefalosporina 2ª ou 3ª geração
Aminopenicilina/ inibibor da BL /
Fluoroquinolonas

Curso breve, tempo a ser
determinado
Intravenoso sugerido na
cirurgia
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RTU da próstata

Enterobacter
Enterococos

Todos os
pacientes

RTU de tumor vesical

Enterobacter
Enterococos

Nenhuma

Cirurgia urológica aberta ou laparoscópica3
Cirurgias limpas

Patógenos
relacionados
à pele
(estafilococos)
Uropatógenos
associados ao
cateter

Nenhuma

Limpa-contaminada
(abertura do trato
urinário)

Enterobacter
Enterococos
Estafilococos

Recomendada

Limpa-contaminada/
contaminada (uso de
segmentos intestinais)

Enterobacter
Enterococos
Anaeróbios
Bactérias
relacionadas à
pele

Todos os
pacientes

Implante de dispositivos
protéticos

Bactérias
relacionadas à
pele

Todos os
pacientes

1

Nenhuma evidência para o uso de metronidazol em biópsia do
“core” prostático
2 Bactéria Gram-negativa, excluindo Pseudomonas aeruginosa
3 Classificações de contaminação do campo operatório
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TMP ± SMT
Cefalosporina 2ª ou 3ª geração
Aminopenicilina/ inibibor da BL

Pacientes de baixo risco,
próstatas de pequeno
diâmetro não requerem
profilaxia

TMP ± SMT
Cefalosporina 2ª ou 3ª geração
Aminopenicilina/ inibibor da BL

Considerar em pacientes
de risco e grandes tumores

Considerar em pacientes
de alto risco
Cateteres pós-operatório
por curto período não
requerem tratamento

TMP ± SMT
Cefalosporina 2ª ou 3ª geração
Aminopenicilina/ inibibor da BL

Curso perioperatório
simples

Cefalosporina 2ª ou 3ª geração
Metronidazol

Mesmo que para cirurgia
colônica

Cefalosporina 2ª ou 3ª geração
Penicilina (penicilinase estável)

Abreviaturas: BL= Beta lactamase; TMP ± SMT= Trimetoprim
com ou sem sulfametoxazol (cotrimoxazol), RTU= ressecção
transuretral.
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DIRETRIZES PARA DISFUNÇÃO NEUROGÊNICA
DO TRATO URINÁRIO INFERIOR
(Texto atualizado em Março de 2009)

M. Stöhrer (presidente), B. Blok, D. Castro-Diaz, E. ChartierKastler, P. Denys, G. Kramer, J. Pannek, G. del Popolo, P.
Radziszewski, J-J. Wyndaele

Introdução
Antes da década de 1980, pacientes com disfunção neurogênica do trato urinário inferior (DNTUI) apresentavam considerável morbidade relacionada à insuficiência renal. A maioria
dos pacientes com DNTUI necessita de cuidados a longo prazo
para manter a qualidade de vida (QoL), bem como para otimizar a expectativa de vida. Desenvolvimentos tecnológicos
significantes, que ocorreram ao longo dos últimos 30 anos nos
ajudaram-nos a atingir estes objetivos.

Metodologia
Quando possível, o painel utilizou um sistema tríplice (A-C)
para graduar as recomendações de tratamento e, assim, auxiliar os médicos para determinar a validade de uma dada recomendação.

Terminologia
A terminologia utilizada e os procedimentos diagnósticos
propostos seguem as recomendações para investigação do
trato urinário inferior (TUI), publicadas pela Sociedade
Internacional de Continência (ICS).
Neurogênica do Trato Urinário Inferior 2697

Fatores de Risco e Epidemiologia
Todas as doenças neurológicas centrais e periféricas apresen-

Risk
factors and epidemiology
tam um grande risco de causar alterações funcionais do trato

All central and peripheral neurological disorders carry a high
urinário.
risk of causing functional disturbances of the urinary tract.

Classificação
Classification
Diversos sistemas de classificação foram propostos para

Several classification systems have been proposed for NLUTD.
DNTUI. O painel recomenda uma classificação para a funThe panel recommends a functional classification for motor
ção motora baseada em achados clínicos e urodinâmicos
function based on urodynamic and clinical findings (Figure 1).
(figura 1).
Fig. 1: The EAU-Madersbacher classification system
Fig. 1: Sistema de classificação da EAU-Madersbacher
Detrusor
Overactive

Hiperativo

Overactive
Hiperativo

Overactive

Hiperativo

Overactive

Hiperativo

Underactive Normo-active
Hipoativo
Normal
Urethral sphincter

Underactive

Hipoativo

Overactive
Hiperativo

Esfíncter Uretral

Detrusor
Underactive

Hipoativo

Underactive
Hipoativo

Underactive

Hipoativo

NormoNormal
active

Normo-active Overactive
Normal
Hiperativo
Urethral sphincter
Esfíncter Uretral

Adapted from Madersbacher et al.
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NormoNormal
active

Underactive
Hipoativo

Tempo para Diagnóstico e Tratamento
Para todas as disfunções neurogênicas do trato urinário inferior, sejam elas congênitas ou adquiridas, o diagnóstico e o
tratamento precoces são essenciais, haja vista que mudanças
irreversíveis do trato urinário inferior podem ocorrer, mesmo
quando os sinais do exame físico (neurológico) são inexpressivos. Por outro lado, é preciso lembrar que a DNTUI pode
ser a característica inicial de patologias neurológicas.

Diagnóstico
Avaliação do paciente
O diagnóstico de DNTUI deve ser baseado em uma avaliação
completa de possíveis condições neurológicas e não neurológicas. A avaliação inicial deve incluir uma anamnese detalhada, exame físico e exame qualitativo de urina.
Anamnese
Uma extensiva história geral e específica é mandatória; deve
se concentrar em sintomas pregressos e atuais, bem como em
doenças do trato urinário e intestinal, função neurológica e
sexual. Uma atenção especial deve ser dada a possíveis sinais
e sintomas de alerta (ex: dor, infecção, hematúria, febre), os
quais precisam de avaliação complementar.
Exame físico
O status neurológico deve ser descrito da maneira mais completa possível. A sensibilidade e os reflexos da região urogenital devem ser testados, incluindo testes detalhados da função
esfincteriana e do assoalho pélvico (figura 2). A disponibilidade destas informações clínicas é essencial para a interpretação confiável de exames diagnósticos subsequentes.
Neurogênica do
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Fig. 2: O status neurológico de um paciente com DNTUI
deve ser descrito da maneira mais completa possível (a –
dermátomos, b – reflexos associados).

Fig. 2A – Dermátomos dos segmentos medulares L2-S4.
Reflexo cremastérico

Reflexo patelar

Reflexo aquileu
Reflexo
bulbocavernoso
Reflexo anal
Figura 2b - Reflexos urogenitais e outros reflexos de interesse
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Testes Urodinâmicos
Um diário miccional deve ser registrado por, no mínimo,
2-3 dias.
Urofluxometria e avaliação ultrassonográfica do resíduo urinário pós-miccional devem ser repetidas, pelo menos, 2 ou 3
vezes em pacientes aptos a urinar.
O estudo urodinâmico representa uma ferramenta mandatória para determinar o tipo exato de DNTUI (Tabela 1).

Tabela 1: Diretrizes para urodinâmica e testes
uroneurofisiológicos em DNTUI

GR

Avaliação urodinâmica é necessária para documentar
a (dis)função do trato urinário inferior
O registro de um diário miccional é recomendável
Testes não invasivos são mandatórios antes da solicitação de urodinâmica invasiva
A video urodinâmica é, atualmente, o método preferido
de urodinâmica invasiva em pacientes com DNTUI. Se
a videourodinâmica não estiver disponível, deve-se realizar a cistometria com estudo fluxo-pressão
Para a avaliação urodinâmica padrão, respeitar a taxa
de infusão (inferior ou igual a 20 ml/min) e utilizar
fluido aquecido à temperatura corporal

A

Testes uroneurofisiológicos específicos e manobras
provocativas (ex: cistometria com taxa de infusão
elevada e utilização de solução salina fria - “ice water
test”-, tosse, manobra de “tapping”, etc) são procedimentos eletivos

C

B
A
A

A
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A cistometria é o único procedimento que quantifica a função
de armazenamento da bexiga. Entretanto, quando a cistometria é utilizada isoladamente, os resultados têm significância
limitada. A aferição da pressão de perda do detrusor (PPD)
tem valor diagnóstico limitado e não é recomendada como
um teste isolado.
Estudo fluxo-pressão: a função do TUI também deve ser
registrada durante a fase de esvaziamento
A videourodinâmica combina cistometria, estudo fluxo-pressão e exame radiológico. Atualmente, a videourodinâmica é a
modalidade que disponibiliza as informações mais completas
na avaliação da disfunção neurogênica do trato urinário inferior (DNTUI).
A eletromiografia (EMG) é uma aferição semiquantitativa
da atividade do assoalho pélvico, que pode ser utilizada para
detectar dissinergia detrusor-esfincteriana (DDE), bem como
distúrbios de relaxamento do assoalho pélvico.

Tabela 2: Achados característicos das disfunções neurogênicas do trato urinário inferior*
Fase de enchimento:
•
Sensação vesical aumentada, reduzida ou ausente
•
Sensações vegetativas não específicas
•
Baixa complacência vesical
•
Capacidade cistométrica aumentada
•
Hiperatividade detrusora, espontânea ou provocada
•
Mecanismo de fechamento uretral incompetente
274
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Fase de esvaziamento:
•
Detrusor acontrátil ou hipoativo
•
Obstrução infravesical
•
Dissinergia detrusor-esfincteriana
•
Obstrução funcional por distúrbio de relaxamento do
esfíncter uretral
Estes sinais são indicativos de avaliação neurológica,
pois a disfunção neurogênica do trato urinário inferior
(DNTUI) pode representar a manifestação inicial de doença neurológica.
* Modificado da publicação da ICS

Tratamento
Introdução
O tratamento da DNTUI objetiva proteger o trato urinário
superior e melhorar a continência, a qualidade de vida (QoL)
e, quando possível, a função do trato urinário inferior.
Em pacientes com altas pressões detrusoras na fase de enchimento, o principal objetivo do tratamento é converter uma
bexiga hiperativa, de alta pressão, em um reservatório de
baixa pressão, mesmo se isto resultar em um resíduo urinário
pós-miccional elevado. A qualidade de vida do paciente é o
primeiro fator a ser considerado na escolha por um determinado tratamento.
Tratamento conservador
Tratamento medicamentoso para a hiperatividade detrusora
neurogênica (HDN)
Os antimuscarínicos são, atualmente, os medicamentos mais
utilizados no tratamento da HDN, apesar de a maioria destes
13
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agentes não ter sido aprovada especificamente para o tratamento desta população.
Os antimuscarínicos podem também ser administrados por
via intravesical.
Tratamento medicamentoso para hipocontratilidade detrusora neurogênica
Não há evidência de tratamento medicamentoso efetivo para
a hipocontratilidade detrusora.
Medicamentos para reduzir a resistência uretral
Alfabloqueadores seletivos e não seletivos tiveram sucesso
parcial na redução da resistência uretral, urina residual e disreflexia autonômica.
Cateterismo vesical
O cateterismo vesical intermitente, feito pelo paciente ou por
cuidador, é o padrão-ouro para o manejo da disfunção neurogênica do trato urinário inferior. Comparado ao cateterismo
vesical limpo, o cateterismo vesical asséptico pode proporcionar benefício na redução do potencial de contaminação.
Em média, o cateterismo vesical (com sonda 12-14 Fr) é
necessário de 4 a 6 vezes por dia.
A sonda vesical de demora e a cistostomia supra-púbica
devem ser evitadas, pois ambas são fatores de risco para
ocorrência de infecções do trato urinário e complicações
significantes a longo prazo. Se a sonda de demora precisar
ser utilizada, evidências empíricas e opiniões de especialistas
sugerem que os cateteres de silicone podem proporcionar
benefícios sobre os cateteres de látex.
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Esvaziamento vesical assistido
A ativação do reflexo da micção através de “triggering”
não é recomendada, em função dos riscos de pressões
intravesicais elevadas. Apenas nos casos de ausência de
obstrução infravesical (ou tratamento cirúrgico para reduzir a resistência uretral) o esvaziamento vesical assistido
pode ser uma alternativa.
Técnicas de compressão vesical para expelir urina (Crede)
e para urinar através de manobra para aumento da pressão
intra-abdominal (manobra de Valsalva) podem gerar altas
pressões, que são potencialmente perigosas; assim, seu uso
não é recomendado.
Reabilitação
Em pacientes selecionados, os exercícios do assoalho pélvico,
a estimulação elétrica do assoalho pélvico e o biofeedback
podem ser benéficos.
Dispositivos externos
Continência em ocasiões sociais pode ser adquirida através
do uso de dispositivos coletores apropriados.

Tratamento minimamente invasivo
Injeções de toxina botulínica tipo A na bexiga
A toxina botulínica tipo A causa uma denervação química
reversível, de longa duração (aproximadamente 9 meses).
Tratamento intravesical com vaniloides
A resiniferatoxina e a capsaicina têm eficácia clínica limitada quando comparadas às injeções de toxina botulínica no
detrusor.
Neurogênica
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Procedimentos para o colo vesical e a uretra
A redução da resistência uretral, com objetivo de proteger
o trato urinário superior, pode ser conseguida através de
esfincterotomia ou denervação química do esfíncter uretral
usando toxina botulínica tipo A. O implante de stents uretrais não é recomendado
O aumento da resistência uretral através do uso de “bulking
agents” ou dispositivos uretrais (ou dispositivos alternativos) não é recomendado para tratamento de longo prazo.

Hiperatividade detrusora neurogênica e refluxo vésico-ureteral
O refluxo vésico-ureteral deve ser tratado pela redução da
pressão intravesical. Se o refluxo é persistente, tratamento
intervencionistas utilizando “bulking” ou reimplante ureteral podem ser considerados.

Tratamento Cirúrgico
Hiperatividade detrusora
A ampliação vesical é indicada para o tratamento da hiperatividade detrusora quando os demais procedimentos
menos invasivos falharam. Opções alternativas incluem:
autoampliação (miomectomia), rizotomia dorsal (com
ou sem estimulação de raízes sacrais anteriores – lesões
completas) e neuromodulação (lesões incompletas).
Tratamento de substituição, com reservatório continente
ou incontinente, é indicado para bexigas contraídas, com
complacência muito reduzida.
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contracted non-compliant bladder.
Figura
3: Cirurgia
para hiperatividade
detrusora neuroFig.
3: Surgery
for neurogenic
detrusor overactivity
gênica
Surgery for neurogenic detrusor overactivity
Todas
as lesões
All lesions
Toxina
botulínica
A
Botulinum
Toxin A

Lesão
incompleta
Incomplete
lesion

Lesão
completa
Complete
lesion

Neuromodulation
Neuromodulação

Deafferentation
Deaferenciação

Autoampliação
(opcional)
Auto-Augmentation
(optional)
Neuroestimulação
Neurostimulation
Cistoplastia
Clam Cystoplasty
Enterocystoplasty
Enterocistoplastia

Underactive detrusor
Sacral
anterior
root stimulation (complete lesions) and sacDetrusor
hipoativo
ral neuromodulation (incomplete lesions) are effective in
Estimulação
de raízes sacrais anteriores (lesões completas) e
selected
patients.
neuromodulação sacral (lesões incompletas) são efetivas em
pacientes selecionados.
Sphincter
insufficiency (underactive urethra)
The artificial urinary sphincter is the preferred tried and
Incompetência
tested
treatment.esfincteriana (esfíncter uretral hipoativo)
O esfíncter urinário artificial é o tratamento de escolha.
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Procedimentos para tratar a incompetência esfincteriana são
factíveis apenas quando a atividade detrusora é ou pode ser
controlada (na ausência de refluxo vésico-ureteral significativo associado).

Qualidade de vida (QoL)
A QoL representa um aspecto muito importante na avaliação
global do paciente com DNTUI. A restauração e a manutenção da QoL, tanto quanto possível, devem ser objetivos
17
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principais do tratamento. A QoL deve ser considerada tanto
na avaliação quanto na escolha de determinado tratamento
para o paciente.

Acompanhamento
O acompanhamento meticuloso e regular é essencial. Ele
deve ser individualizado e objetiva preservar a qualidade e a
expectativa de vida. A doença subjacente e o estado do trato
urinário ditam a frequência do acompanhamento.

Tabela 3: Acompanhamento mínimo necessário para
pacientes com DNTUI*
Exame complementar

Frequência

GR

Exame qualitativo de
urina

Pelo menos, uma vez a
cada 6 meses

A

Ultrassom do aparelho
urinário com avaliação
do resíduo pós-miccional

A cada 6 meses

A

Exame físico, laboratorial (sangue) e cultural
de urina

Anualmente

A

(Vídeo-) urodinâmica
em pacientes sem hiperatividade detrusora e
com complacência vesical normal

A cada 2 anos

A

18
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(Vídeo-) urodinâmica
em pacientes com hiperatividade detrusora e/
ou complacência vesical
reduzida

Pelo menos, uma vez
por ano

A

A necessidade de exames complementares deve ser determinada
pela análise de risco e perfil do paciente (veja acima). Quando
indicada, a videourodinâmica deve ser realizada em instituição
com experiência em uroneurologia.
* Graus de recomendação definidos através de consenso do painel

Sumário
A disfunção neurogênica do trato urinário inferior (DNTUI)
é uma patologia multifacetada. A investigação extensiva e
o diagnóstico preciso são necessários antes de iniciar o tratamento individualizado. O tratamento deve considerar a
condição física e médica do paciente, bem como suas expectativas e crenças sobre o futuro.
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DIRETRIZES PARA O
TRAUMA UROLÓGICO
(Texto atualizado em Março de 2009)
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Trauma renal
Fundamentos
As lesões renais correspondem a 1-5% de todos os traumas.

Tabela 1: Escala de gravidade da lesão renal*#
Grau

Descrição

2

Contusão ou hematoma subcapsular não expansivo, ausência de laceração
Hematoma perirrenal não expansivo, laceração
cortical com menos de 1cm de profundidade, sem
extravasamento

3

Laceração cortical > 1cm, sem extravasamento
urinário

4

Laceração: através da junção corticomedular para
o sistema coletor ou vascular: lesão segmentar da
artéria ou veia renal com hematoma contido

1

Trauma urológico 2837

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
• História: momento e local do incidente, cirurgia renal
pregressa e anormalidades renais conhecidas.
• Exame: para lesões não geniturinárias.
• Laboratoriais: hematúria macroscópica, exame de urina
com fita reagente, hematócrito seriado e creatinina sérica basal.
• Seleção de pacientes: trauma fechado com hematúria
macroscópica ou microscópica e hipotensão, história de
lesão com desaceleração rápida e/ou lesões associadas
significativas, ambos 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 hemodinamicamentre estáveis. Pacientes
que necessitam de exploração devem ser submetidos à
urografia excretora intraoperatória, com injeção endovenosa em bolus de 2ml/kg de contraste, e apenas uma
radiografia. A ultrassonografia pode ser útil durante a
avaliação primária ou no seguimento de pacientes em
recuperação. A segunda linha de exames de imagem
inclui urografia excretora intravenosa (UIV) completa,
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RNM e cintilografia. A angiografia pode ser utilizada
para o diagnóstico e embolização seletiva simultânea
dos vasos com sangramento, se necessário.
Tratamento
As indicações para o tratamento cirúrgico incluem instabilidade hemodinâmica, hematoma perirrenal em expansão
ou pulsátil e avulsão da artéria renal principal ou trombose em um rim único (Figuras 1 e 2).
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Figure 1:
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Figure 2: Evaluation of penetrating renal trauma in adults
Figura 2: Avaliação do trauma renal penetrante em adultos
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As complicações (sangramento, infecção, abscesso perinéfrico,
sepse, fístula urinária, hipertensão, extravasamento urinário,
measurement, and serum determination of renal function.
urinoma, hidronefrose, formação de cálculos, pielonefrite crôLong-term follow-up should include monitoring for renovasnica, fístula arteriovenosa e pseudoaneurisma) necessitam de
cular hypertension.
uma avaliação radiológica completa. O tratamento clínico e as
Complications (bleeding, infection, perinephric abscess, septécnicas minimamente invasivas devem ser a primeira escolha,
sis, urinary fistula, hypertension, urinary extravasation, urienquanto o resgate renal deve ser tentado quando for necessánoma, hydronephrosis, calculus formation, chronic pyeloneria a exploração cirúrgica. Pode ser necessária a nefrectomia.
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Trauma Ureteral
Fundamentos
O trauma externo no ureter é raro. 75% das lesões ureterais são iatrogênicas, 18% por trauma fechado e 7%
por trauma penetrante. O local mais comum de lesão é o
terço inferior (74%).

Tabela 1: Escala de gravidade da lesão renal*
Grau

Descrição

1

Apenas hematoma

2

Laceração <50% da circunferência

3

Laceração > 50% da circunferência

4

Laceração completa <2cm de desvascularização

5

Laceração completa> 2cm de desvascularização

*Adaptado de AAST

Diagnóstico
A condição sine qua non é o extravasamento de contraste
radiológico. O diagnóstico pode ser feito através de UIV, com
injeção de contraste intraoperatória, uma única radiografia e
12
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TC. Se a TC não for diagnóstica, realizar UIV ou pielografia
retrógrada.
Tratamento
As lesões mínimas podem ser tratadas com cateter ureteral ou
através da colocação de um cateter de nefrostomia. A lesão
ureteral com lesão vascular é controversa: a melhor evidência
é salvar o rim através de reparo cuidadoso do ureter, porém
trabalhos mais antigos sugerem nefrectomia imediata.
Em lesões completas, o tipo de procedimento de reconstrução
depende da natureza e do local da lesão. As opções são:
1. Terço superior: uretero-ureterostomia.
2. Terço médio: uretero-ureterostomia ou retalho de Boari e
reimplante (em etapas, não realizar o procedimento na fase
aguda).
3. Terço inferior: reimplante direto ou “psoas hitch” ou cistoplastia de Blandy.
4. Perda ureteral completa: interposição ileal (tardia) ou autotransplante (tardio). Inicialmente, controlar os danos - ligar
o ureter e realizar uma nefrostomia percutânea.

Trauma de Bexiga
Fundamentos
O trauma fechado corresponde a 67-86% das rupturas de bexiga, sendo causado primariamente por acidentes automotivos, e
pode ser classificado como extraperitoneal ou intraperitoneal.
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Tabela 3: Escala de gravidade da lesão da bexiga*
Grau
1
2

Descrição
Hematoma - contusão, hematoma intramural.
Laceração - espessura parcial
Laceração - Laceração da parede da bexiga< 2cm

3

Laceração - Laceração da parede da bexiga extraperitoneal (>2cm) ou intraperitoneal (<2cm)

4

Laceração - Laceração da parede da bexiga intraperitoneal >2 cm

5

Laceração -Laceração da parede da bexiga intraperitoneal ou extraperitoneal, estendendo-se até o
colo vesical ou orifício ureteral (trígono)

*Adaptado da AAST

Diagnóstico
Os sinais e sintomas mais comuns são:
• Hematúria macroscópica, dor abdominal, incapacidade de
urinar, contusão suprapúbica e distensão abdominal.
• O extravasamento de urina pode resultar em edema no períneo, escroto e/ou porção anterior da parede abdominal.
• A combinação de fratura pélvica e hematúria macroscópica
constitui uma indicação de cistografia. Em pacientes com
fratura pélvica e microhematúria, o exame de imagem
deve ser reservado para os que apresentam fraturas dos
ramos anteriores (fratura por arrancamento) ou ruptura
grave do anel tipo Malgaigne (Figura 3).
14 Trauma urológico
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• A cistografia retrógrada é o procedimento diagnóstico
padrão. A bexiga deve ser distendida através da instilação
de 350 ml de meio de contraste. Deve ser obtida uma
radiografia após o esvaziamento. A cistografia por TC é
uma excelente alternativa
• A cistoscopia de rotina é recomendada após grandes cirurgias ginecológicas e/ou cirurgias para incontinência.
Tratamento
• As rupturas extraperitoneais podem ser tratadas apenas
por sondagem vesical.
• O envolvimento do colo vesical, a presença de fragmentos
ósseos na parede da bexiga ou aprisionamento da parede
vesical necessitam de reparo cirúrgico aberto.
• As rupturas intraperitoneais são tratadas por correção
cirúrgica.

Trauma Uretral
Fundamentos
As lesões da uretra posterior (UP) ocorrem nas fraturas pélvicas, principalmente nas resultantes de acidentes com veículos
a motor. A UP masculina é lesada em 4-19% das fraturas da
pelve e a uretra feminina em 0-6% de todas as fraturas da
pelve. A combinação de fraturas com arrancamento e diástase
da articulação sacroilíaca apresenta o maior risco de lesão
uretral. As lesões podem variar desde um estiramento simples até a ruptura parcial ou completa. As lesões uretrais em
mulheres são raras. Em crianças, as lesões uretrais tendem a
seguir o mesmo mecanismo de lesão dos adultos, apesar de
as lesões na próstata e no colo vesical serem mais comuns.
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As lesões da uretra anterior (UA) são causadas por relação
sexual (fratura do pênis), trauma penetrante e colocação de
bandas (faixas) de constrição peniana.

Tabela 4: Escala de gravidade da lesão da uretra*
Grau
1
2
3

4

5

Descrição
Contusão - sangue no meato uretral; uretrograma
normal
Lesão por estiramento - alongamento da uretra
sem extravasamento na uretrografia
Ruptura parcial - extravasamento do contraste no
local da lesão com visualização do contraste na
bexiga
Ruptura completa - extravasamento do contraste
no local da lesão sem visualização na bexiga;
separação uretral < 2cm.
Ruptura completa - transecção completa com >
2cm de separação uretral ou extensão para próstata ou vagina.

*Adaptado da AAST.

Diagnóstico
• Na ausência de sangue no meato ou hematoma no
pênis, a lesão uretral é menos provável e deve ser excluída por sondagem. O sangue no meato está presente
em 37-93% dos pacientes com lesão da UP e em, pelo
menos, 75% dos pacientes com lesão da UA. A próstata
em posição elevada é um achado não confiável. Evitar
16
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•

•

•
•

a instrumentação uretral até se obter um exame de imagem da uretra. Alternativamente, em um paciente instável,
pode ser feita uma tentativa de passar uma sonda uretral;
porém, se houver dificuldade, é preferível realizar uma
cistostomia suprapúbica e realizar, posteriormente, uma
uretrografia retrógrada.
Em mais de 80% das pacientes (do sexo feminino) com
fraturas pélvicas e lesões uretrais coexistentes, verifica-se a
presença de sangue no introito vaginal.
Apesar de não ser específica, a presença de hematúria na
urina de primeiro jato pode indicar lesão uretral. A quantidade do sangramento uretral correlaciona-se minimamente
com a gravidade da lesão. A dor ao urinar ou incapacidade
de urinar sugerem ruptura uretral.
Uretrografia retrógrada é o padrão-ouro para avaliação das
lesões uretrais.
Caso se opte pela correção tardia, e quando não se tem a
visão da uretra proximal em uma cistografia e uretrografia
simultâneas, tanto a RNM da UP quanto a endoscopia por
via suprapúbica podem ser utilizadas para definir a anatomia da UP.

Tratamento
Tendo em mente que a intervenção deve ser guiada por circunstâncias clínicas, os seguintes algoritmos são sugeridos
para o tratamento de lesões uretrais em homens e mulheres
(Figuras 3-5).
Trauma uretral iatrogênico
A forma mais comum de trauma uretral iatrogênico é a causada por instrumentos. As estenoses são a maioria das lesões
Trauma
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uretrais importantes, causadas por trauma iatrogênico, que
são as estenoses. Estas lesões têm localização e gravidade
variáveis. Elas, em geral, requerem diferentes estratégias de
tratamento.
Sintomas de lesão uretral iatrogênica
Os sintomas de lesão uretral causada por cateterização ou uso
inadequado de instrumentos são:
• Dor peniana e/ou perineal (100%)
• Sangramento uretral (86%)

294
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Figura 3. Tratamento das lesões da uretra posterior em
homens
Figure 3: Management of posterior urethral injuries in men
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mento testicular, ruptura testicular e/ou hematoma escrotal
subcutâneo.
O deslocamento traumático dos testículos ocorre principalmente em vítimas de acidentes de motocicletas e carros, ou
em pedestres que são atropelados por um veículo. A ruptura
do testículo é observada em, aproximadamente, 50% dos
traumas fechados diretos na região do escroto.
Em mulheres, o trauma fechado na vulva é raro. O trauma
penetrante da genitália externa é frequentemente associado a
lesões em outros órgãos.
Diagnóstico
• As informações sobre o acidente devem incluir: indivíduos
envolvidos, animais, veículos e armas. Trauma na genitália externa pode ser devido a abuso sexual. Em casos
suspeitos é necessário um exame forense de estupro (foto-documentação).
• A presença de macro ou micro-hematúria requer a realização de uretrografia retrógrada; em mulheres é recomendada a cistoscopia.
• Em mulheres com lesão genital e sangue no introito vaginal, é indicada a investigação ginecológica.
• Pacientes com fratura do pênis relatam um som súbito de
quebra e estalo associado à dor local e perda imediata da
ereção.
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Tabela 5: Escala de gravidade da lesão do pênis*
Grau

Descrição

1

Laceração cutânea/ contusão
Laceração da fáscia de Buck (cavernosa) sem
perda tecidual
Avulsão cutânea/ laceração através da glande/
meato/ corpo cavernoso ou defeito uretral < 2 cm
Lesão de corpo cavernoso ou defeito uretral >
2cm/ penectomia parcial
Penectomia total

2
3
4
5

*Adaptado da AAST

Tabela 6: Escala de gravidade da lesão do escroto*
Grau

Descrição

1
2

Contusão
Laceração < 25% do diâmetro escrotal

3

Laceração ≥ 25% do diâmetro escrotal

4

Avulsão < 50%

5

Avulsão ≥ 50%

*Adaptado de AAST.

Tabela 7: Escala de gravidade da lesão dos testículos*+
Grau

Descrição

1

Contusão ou hematoma
Laceração subclínica da túnica albugínea

2

300
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3

Laceração da túnica albugínea com < 50% de
perda de parênquima

4

Laceração importante da túnica albugínea com ≥
50% de perda de parênquima

5

Destruição testicular total ou avulsão

*Adaptado do AAST
+Avançar um grau para lesões bilaterais até o grau 5

Tabela 8: Escala de gravidade das lesões da vulva
Grau

Descrição

1
2

Contusão ou hematoma
Laceração, superficial (apenas pele)

3

Laceração profunda no tecido adiposo ou músculo

4

Avulsão; pele, gordura ou músculo

5

Lesão até os órgãos adjacentes (ânus, reto, uretra,
bexiga)

*Adaptado do AAST
* Avançar um grau para lesões bilaterais até o grau 5

Tabela 9: Escala de gravidade das lesões da vagina*#
Grau

Descrição

1
2

Contusão ou hematoma
Laceração superficial (apenas mucosa)

3

Laceração profunda na gordura ou músculo
Trauma urológico 301
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4

Laceração complexa, até cérvice ou peritônio

5

Lesão de órgãos adjacentes (ânus, reto, uretra,
bexiga)

*Adaptado da AAST.
# Avançar um grau para lesões bilaterais até o grau 5

Tratamento
Trauma Peniano
• Hematoma subcutâneo, sem ruptura da túnica cavernosa
albugínea e sem detumescência imediata do pênis ereto,
pode ser tratado com anti-inflamatórios não-esteróides e
compressas geladas.
• Fratura peniana: intervenção cirúrgica imediata com fechamento da túnica albugínea.
• Trauma peniano penetrante: recomenda-se exploração
cirúrgica e desbridamento conservador do tecido necrótico
com fechamento primário na maioria dos casos.
Trauma Escrotal
• Trauma fechado com hematoma subcutâneo: tratamento
conservador.
• Grande hematocele ou ruptura testicular: exploração cirúrgica com excisão dos túbulos necróticos e fechamento da
túnica albugínea.
• Deslocamento traumático dos testículos: podem ser reposicionados manualmente, porém é recomendada a orquidopexia secundária (se a reposição manual não puder ser
realizada, está indicada a orquidopexia in situ).
• Laceração extensa da pele do escroto: fechamento
cirúrgico.
302 Trauma urológico
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• Lesões penetrantes do escroto: exploração cirúrgica com
desbridamento conservador dos tecidos não viáveis.
• Destruição extensa da túnica albugínea: pode-se mobilizar
um enxerto de túnica vaginalis para o fechamento testicular
• Ruptura completa do cordão espermático: realinhamento
sem vasovasostomia.
Trauma do trato genital feminino (figura 9)
• O trauma fechado na vulva comumente se apresenta na
forma de hematoma: anti-inflamatórios não esteroides e
aplicação de gelo aliviam a dor.
• Hematoma vulvar extenso ou paciente hemodinamicamente
instável: pode ser indicada a intervenção cirúrgica.
• Laceração vulvar: reparo após desbridamento conservador.
• Lesão vaginal: TC abdominal para exclusão das lesões adicionais.

Eventos com grande número de pessoas feridas (em
massa), triagem e controle de danos
Definição
Um evento com casualidade em massa é aquele no qual o
número de indivíduos com lesões é substancialmente maior
do que o número de funcionários da saúde disponíveis.
Causas de eventos com casualidades em massa
Os eventos potencialmente com casualidade em massa em
potencial incluem:
• Colapso de edifícios ou pontes
• Terremotos
• Enchentes
• Tsunamis
Trauma urológico 303
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• Colisões de trens
• Catástrofes em aviões
• Terrorismo civil.
A triagem divide os pacientes em quatro grupos:
1. Pacientes lesionados em risco de morte, que necessitam
de intervenção imediata, apresentando comprometimento
das vias aéreas, insuficiência respiratória (Breathing) e/ou
comprometimento circulatório por presença de hemorragia externa.
2. Pacientes com lesões graves, sem risco de morte, no qual o
tratamento pode ser retardado de forma aceitável: grandes
fraturas, lesões vasculares dos membros e grandes ferimentos de partes moles.
3. “Feridos que caminham” com lesões mínimas.
4. Pacientes tão gravemente feridos que o tratamento necessitaria de tempo e da busca de recursos, o que impediria o
auxílio a outros com maior possibilidade de resgate. Estes
pacientes recebem cuidados mínimos ou nenhum cuidado
e são reavaliados quando os recursos estiverem disponíveis. Não há definição absoluta para este grupo, pois a
triagem é individualizada de acordo com o número e gravidade das casualidades em relação aos recursos disponíveis.
Princípios das consultas urológicas durante um evento com
casualidades em massa:
• O cirurgião descarta a presença de lesões através de um
rápido exame de cada paciente.
• Evitar exames de imagem desnecessários como TC e uretrografia retrógrada. Estes procedimentos serão realizados
mais tarde, após os protocolos de atendimento de casuali28 Trauma urológico
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dades em massa terem sido suspensos.
• Tratar os pacientes instáveis, que serão encaminhados para
cirurgia, utilizando o princípio de controle de danos.
• Pacientes estáveis com suspeita de lesões renais devem ser
transferidos para a enfermaria cirúrgica, sem procedimentos de imagem. Reavaliar se houver qualquer modificação
de seu estado hemodinâmico ou, quando possível, de
acordo com as restrições do atendimento de eventos com
casualidades em massa. Os pacientes tratados desta forma
tardia devem ser submetidos aos protocolos de trauma
tradicionais.
• “Procedimentos mínimos aceitáveis” devem ser realizados
para transferir o paciente à enfermaria cirúrgica. Por exemplo: cistostomia suprapúbica, quando houver suspeita de
lesão de bexiga ou uretral, e clampeamento e ligadura de
vasos sangrantes de ferimentos na genitália externa.
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This short booklet is based on the more comprehensive EAU guidelines
(ISBN 978-90-79754-09-0), available to all members of the European
Association of Urology at their website, http://www.uroweb.org.
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DIRETRIZES PARA O MANEJO
DA DOR EM UROLOGIA
(Texto atualizado em Abril de 2010)

P. Bader (presidente), D. Echtle, V. Fonteyne, K. Livadas, G.
De Meerleer, A. Paez Borda, E.G. Papaioannou, J.H. Vranken

Princípios gerais do manejo da dor em câncer
A estratégia terapêutica depende de 4 objetivos:
1. Prolongar a sobrevida
2. Otimizar o conforto
3. Otimizar a função
4. Aliviar a dor.

Tabela 1: Hierarquia dos princípios gerais do
manejo da dor neoplásica
1.

Tratamento individualizado para cada paciente.

2.

O tratamento da causa da dor tem preferência em
relação ao tratamento do sintoma.

3.

A terapia local tem preferência em relação à
sistêmica.

4.

Terapia sistêmica com invasividade crescente: escala
da World Health Organization (WHO).

5.

Conformidade com diretrizes de tratamento paliativo.

6.

Aconselhamento psicológico e fisioterápico desde o
início do tratamento.
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Farmacoterapia analgésica sistêmica: A “escala analgésica”
A farmacoterapia analgésica é a pedra angular no manejo da
dor oncológica. Embora o uso concomitante de outras formas
terapêuticas seja proveitoso em alguns pacientes e essencial em
outros, drogas analgésicas são necessárias em quase todos
os casos.
Analgésicos podem ser divididos em três grupos:
• Analgésicos não opioides;
• Analgésicos opioides;
• Analgésicos adjuvantes.
Analgésicos adjuvantes são drogas com outras indicações
primárias, mas que podem ser efetivas no alívio da dor em circunstâncias específicas. Existem três grupos:
• corticosteroides;
• neurolépticos;
• benzodiazepínicos.
A WHO propõe uma abordagem na seleção da droga para tratamento da dor oncológica conhecida como “escala analgésica”. Quando combinada com parâmetros de dosagem adequada, esta abordagem é efetiva em aliviar adequadamente a dor
em 70-90% dos pacientes. (Figura 1) (LE: 1a).
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Figura 1: A “escala analgésica” da World Health Organization
Passo 3
Não opioides
+ opioides fortes
+ adjuvantes
Passo 2
Não opioides
+ Opioides fracos
+ adjuvantes
Passo 1
Não opioides +
adjuvantes

Tabela 2: Tratamento da dor neuropática
Droga

Dose

Frequência
(máxima)

Amitriptilina
(nortriptilina)

25-75 mg

1 X ao dia

Gabapentina

600-1200 mg

3 X ao dia

Pregabalina

75-300 mg

2 X ao dia

Tramadol

50-100 mg

4 X ao dia
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Recomendações

GR

Amitriptilina e nortriptilina são a primeira linha de
tratamento para dor neuropática.
Nortriptilina tem menos efeitos colaterais.

A

Antidepressivos tricíclicos (TCA) devem ser usados
cuidadosamente em pacientes com história de
doença cardiovascular, glaucoma e retenção urinária

A

Gabapentina e pregabalina são primeira linha de tratamento para dor neuropática, especialmente
se TCAs são contraindicados

A

GR = Grau de recomendação.

Manejo da dor em neoplasias urológicas
Tabela 3: Quimioterapia baseada em Docetaxel versus mitoxantrona em câncer de próstata
Resposta
agente
Docetaxel

Terapia
adicional
Prednisona

Docetaxel
Prednisona
Mitoxantrona Prednisona

Frequência
A cada 3
semanas
semanas
a cada 3
semanas

Resposta
Dor (%)
QoL (%)
35
22
31
22

Recomendação: Tratamento Oncológico

Hormonioterapia (orchiectomia, LHRH análogos,
dietilestilbestrol ou equivalente)
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NE GR
1a

A

Bloqueio androgênico total: prevenção do flare,
segunda linha

2b

A

Supressão androgênica intermitente: experimental

3

A

Monoterapia antiandrogênica: atualmente não
recomendada

1b

A

Tratamento de primeira linha controla a doença
por 12-18 meses; segunda linha individualizado

1b

A

1b

A

Ib

B

Estramustina + vinblastina ou etoposide ou pacli2b
taxel

B

Docetaxel

Ib

A

Abiraterone

Ib

A

Cabazitaxel

Ib

A

Cuidados de suporte
Glicocorticóides em baixa dose
Quimioterapia
Mitoxantrona mais prednisolona

Manejo da dor
Avaliação da dor (localização, tipo, severidade,
comprometimento geral)

B

Dor causada por metastases ósseas estáveis (lesões únicas)
Radioterapia externa

Ib

A
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Dor causada por metastases ósseas (disseminadas)
Hormonioterapia primária

Ib

A

Radioisótopos (strontium-89 ou samarium-153)

2

A

Bisfosfonados

Ib

A

Escala analgésica da Organização Mundial da
Saúde
1: AINEs ou paracetamol

1a

A

Titulação de dose

2

A

Acesso a drogas mais potentes

1b

A

Antidepressivos tricíclicos e/ou anticonvulsivantes 1a
em caso de dor neuropática
AINEs = Anti-inflamatórios não esteroides.

A

Manejo da dor sistêmica

Radioterapia externa
• Radioterapia externa é um excelente tratamento paliativo
para metástases ósseas sintomáticas, resultando em alívio completo ou parcial da dor em 20-50% e em 50-80% dos pacientes,
respectivamente.
• Compressão medular metastática é uma complicação grave,
necessitando tratamento urgente. Descompressão cirúrgica é
superior à radioterapia isoladamente.
• Radioterapia primária está indicada em pacientes que não
são candidatos à cirurgia.
316
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• Para fraturas patológicas iminentes, um procedimento
cirúrgico ortopédico deve ser considerado.

Tabela 4: Critérios de seleção de pacientes para terapia primária para compressão medular
Critérios absolutos Cirurgia

Radioterapia

Operabilidade

Clinicamente
operáveis

Clinicamente
inoperáveis

Duração da paraplegia

< 48 horas

> 48 horas

Expectativa de vida > 3 meses

< 3 meses

Radiosensibilidade

Altamente radiosensíveis

Critérios relativos
Diagnóstico do
tumor primário

Desconhecido

Conhecido

Fragmentos ósseos
Presente
com compressão

Ausente

Número de sítios
de compressão

> 1 sítio

1 sítio

Radioisótopos
Os mais importantes radiofármacos são:
• 89Sr (strontium-89);
• 153Sm (samarium-153)
• e, em menor escala, 186Re (renium-186).
Manejo da Dor em Urologia 317
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Não existe uma diferença clara na resposta ao tratamento
entre 89Sr, 153Sm and 186Re. Entretanto, existe uma diferença no início da resposta, na duração desta e toxicidade.
Para 153Sm e 186Re, o início da resposta é rápido, porém a
duração é mais curta do que para o 89Sr.
89Sr e 153Sm são indicados para o tratamento de dor óssea,
resultante de metástases envolvendo mais de um sítio e associadas com resposta osteoblástica na cintilografia óssea, mas
sem compressão medular (LE: 2, GR: B). No geral, o índice
de resposta é de 60-80%. Entretanto, a redução da dor dificilmente ocorre na primeira semana, e pode ocorrer até 1 mês
após a injeção. Analgésicos devem continuar a ser prescritos
até o alívio da dor.
Se a dor responde ao tratamento inicial, a administração de
153Sm pode ser repetida em intervalos de 8-12 semanas, na
presença de dor recorrente (LE: 2, GR: B).
Radiofármacos não devem ser administrados se a filtração
glomerular for < 30 mL/min e em pacientes gestantes ou que
estão amamentando. Devido à mielosupressão, uma contagem de leucócitos > 3500/μL e uma contagem de plaquetas >
100,000/μL é desejável.

Manejo da dor pós-operatória
Recomendações
A dor pós-operatória deve ser tratada adequadamente
para evitar complicações e o desenvolvimento de dor
crônica.
318
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GR
B

Avaliação pré-operatória e preparação do paciente
resultam em um manejo mais efetivo da dor.

A

Adequada avaliação da dor pós-operatória pode levar a
um controle mais eficaz da dor e a menores complicações

B

Tratamento da dor durante a LECO
Tabela 5: Drogas usadas na analgesia durante
Litotripsia extracorpórea (LECO)
Droga

Via de
administração

Frequência
(máxima)

0.5-1.0
mg/70 kg

Intravenosa

Se
necessário

1 μg/kg

Intravenosa

Se necessário
(risco de
depressão
respiratória)

Dosagem

Alfentanil
Fentanil (ou
sufentanil ou
remifentanil)

Recomendações

GR

Analgésicos devem ser dados sob demanda durante e
após a LECO, pois nem todos os pacientes necessitam.
Pré-medicação com AINEs ou midazolam podem
diminuir a necessidade de opioides durante a LECO.

B

B

Opioides EV e sedação podem ser combinados durante C
a LECO. A dosagem é limitada pela possibilidade de
depressão respiratória.
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Analgésicos com efeito espasmolítico são preferíveis
para uso pós-LECO.

C

LECO =Litotripsia extra-corpórea; AINEs= Anti-inflamatórios
não esteróides.

Tratamento da dor após diferentes cirurgias urológicas
Tabela 6: Opções de drogas analgésicas para uso após
procedimentos transuretrais
Droga

Via de
Dosagem (mg) administração

Frequencia
(máxima)

50

Oral

3 x ao dia

Diclofenaco

100

Retal

Dipirona

500-1000

Oral ou EV

A cada 16
horas
4 x ao dia

Paracetamol

500-1000

Oral ou EV

4 x ao dia

50-100

Oral, IM, SC
ou EV

4 x ao dia

15

EV ou SC

25-100

Oral, IM, SC

4 x ao dia
4 a 6 x ao
dia

Tramadol
Piritramida
Petidina

EV = endovenoso; IM = intramuscular; SC = subcutâneo.

Recomendações
Analgésicos pós-operatórios com efeito espasmolítico
ou opioides leves são preferíveis.
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GR
C

Drogas antimuscarínicas podem ser efetivas na
redução do desconforto resultante da sonda vesical.

B

Drogas antimuscarínicas podem reduzir a necessidade
do uso de opioides.

B

Tabela 7: Opções de drogas analgésicas após cirurgia
laparoscópica, cirurgias do escroto, pênis e região inguinal ou cirurgia urológica vaginal
Via de
administração

Frequência
(máxima)

Dipirona

Dosagem
(mg)
500-1000

Oral ou EV

4 x ao dia

Paracetamol

500-1000

Oral ou EV

4 x ao dia

Tramadol

50-100

Oral, IM, SC
ou EV

4 x ao dia

10

IM intermitente 8x ao dia

1 mg em

EV

ACP, 5 minutos de intervalo

50

Oral

3X ao dia

100

Retal

A cada 16
horas

Droga

Morfina

bolo
Diclofenaco

EV = endovenosa; IM = intramuscular; SC = subcutânea; ACP =
analgesia controlada pelo paciente.
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Tabela 8: Opções de drogas analgésicas após cirurgias
perineais, cirurgias abertas, cirurgias suprapúbicas
extraperitoneais, retroperitoneais ou laparotomia
transperitoneal
Droga

Dosagem

Via de
administração

Frequência
(máxima)

Bupivacaina 5-15 mL/ hora Infusão epidu- Não aplicável
ral contínua
0.25% + fentanil 2 µg/mL
Morfina

1 mg em bolo EV

ACP, 5 minutos de intervalo

Dipirona

500-1000 mg Oral ou EV

4x ao dia

Paracetamol

500-1000 mg Oral ou EV

4x ao dia

50-100 mg

Oral, IM, SC
ou EV

4x ao dia

15 mg

EV ou SC

4x ao dia

50 mg

Oral

3x ao dia

100 mg

Retal

A cada 16
horas

Tramadol
Piritramide

EV = endovenosa; IM = intramuscular; SC =subcutânea; APC =
analgesia controlada pelo paciente.
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Recomendações

GR

O método mais efetivo para administração sistêmica de A
opioides é APC, que aumenta a satisfação do paciente
e diminui o risco de complicações respiratórias.
A
Analgesia peridural, especialmente AECP, reduz complicações e melhora a satisfação dos pacientes.

ACP = analgesia controlada pelo paciente;AECP = Analgesia
peridural controlada pelo paciente.

Analgésicos
Recomendações

GR

Paracetamol pode ser útil no manejo da dor pósoperatória reduzindo o consumo de opioides.

B

Paracetamol pode aliviar a dor pós-operatória leve
como terapia isolada, sem efeitos adversos importantes.

B

AINEs não são suficientes como agentes analgésicos
únicos após cirurgias grandes.

B

AINEs são, geralmente, efetivos após cirurgias de
pequeno e médio porte.

B

AINEs frequentemente diminuem a necessidade de
opioides.

B
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Uso prolongado de inibidores da COX em pacientes
com arterosclerose e doença cardiovascular deve ser
evitado.

B

AINEs = Anti-inflamatórios não esteroides.
Metamizole (dipirona)
Dipirona é um antitérmico e analgésico efetivo, usado para
dor pós-operatória leve a moderada e para cólica renal. Seu
uso é proibido nos EUA e em alguns países da Europa em
virtude de relatos de casos de neutropenia e agranulocitose.
A dosagem diária é 500-1000 mg quatro vezes ao dia (oral,
EV ou retal). Se usado IV, dipirona deve ser administrada
diluída e lenta (1 g in 100 mL de soro fisiológico).

Tabela 9: Droga, administração e dosagem
Droga

Paracetamol

Dosagem Frequência
Via de
(máxima)
adminis- (mg)
tração

Oral

Antipiréticos
500-1000 4 vezes ao
dia

EV
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1000

4 vezes ao
dia

Dosagem
máxima
(mg/24
horas)

4000
(50mg/
kg)
4000
(50mg/
kg)

Dipirona

4 vezes ao
dia

4000
(50mg/
kg)

Retal

1000

Oral

500-1000 4 vezes ao
dia

4000

EV

1000

4000

4 vezes ao
dia

AINEs Convencionais (i.e. Inibidores da COX não seletivos)
10-30

4 vezes
ao dia

40 oral
90 EV ou
IM
60 EV ou
IM(idosos)

Oral

200-800

3 vezes ao
dia

2400

Oral ou
EV

50

4 vezes ao
dia

200

Oral ou

75

2 vezes
ao dia

150

Oral ou
EV

50

3 vezes
ao dia

150

Retal

100

A cada 16
horas

150

Oral
Cetorolaco

Ibuprofeno
Cetoprofeno

Diclofenaco

ou EV

EV
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Inibidores seletivos da COX 2
Oral

15

1 vez por
dia

15

Oral

4

3 vez por
dia

12

Oral

100-200

400

EV

40

1 vez por
dia
1 ou 2
vezes
ao dia

6 a 8 vezes
ao dia

Sem
dose
máxima

6 a 12
vezes
ao dia

Sem
dose
máxima

Meloxicam

Lornoxicam
Celecoxib

Parecoxib

ou EV

apenas

80

Opioides
Opioides potentes

Morfina**

Oral ou

Iniciar

retal

com 10
mg

Morfina**

SC ou
IM

Iniciar
com 5
mg

Oral,
Petidina
(meperidina) SC ou
IM

25-150

4 vezes
ao dia

500

Petidina
Retal
(meperidina)

100

4 vezes
ao dia

500
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Petidina
EV
(meperidina)

25-100

Oral, EV 5-10
Oxycodona

ou SC

4 vezes
ao dia

500

4 a 6 vezes
ao dia

400

4 a 6 vezes
ao dia

400-600

4 vezes

30

Opióides fracos
Tramadol

Codeina

Oral,

50

EV

100

Oral ou

30-60 (mais

retal

paracetamol) ao dia

** Uma forma simples de calcular a dosagem diária de morfina
para adultos(20-75 anos) é: 100 – idade do paciente = morfina
por dia em mg.
AINEs = anti-inflamatório não-esteróide; SC = subcutâneo; IM =
intramuscular; EV = endovenosa.

Tabela 10: Dosagens isoanalgésicas orais e parenterais
de administração de opioides
Droga

Parenteral (mg)

Oral (mg)

Morfina

10

30

Fentanil

0.1

–

Petidina
Oxycodona

75
15

300
20-30
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Dextropropoxifeno –
Tramadol
37.5

50

Codeína

200

150

130

*Todos os opióides listados têm doses equivalentes a 10 mg de
morfina parenteral. A dose de opioide intratecal é 1/100, e a
dose epidural é 1/10 da dose sistêmica.

Tabela 11: Esquema típico de dosagem analgésica controlada pelo paciente
Droga
Dosagem
(concentração)
Morfina
(1 mg/mL)

0.5-2.5 mg

Intervalos
5-10

Infusão
contínua
0.01-0.03
mg/kg/hora

10-20 μg
Fentanil
(0.01 mg/mL)

5-10

0.5-0.1 μg/
kg/hora

Petidina
(10 mg/mL)

5-10

-----

5-25 mg

Recomendações
ACP Endovenosa promove analgesia pós-operatória
superior, aumentando a satisfação dos pacientes e
diminuindo o risco de complicações respiratórias.
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GR
A

Tabela 12: Esquemas de dosagem típica de analgesia
epidural*
Droga

Dosagem

Morfina

1-5 mg

Fentanil

50-100 μg
10-50 μg

Sufentanil
Petidina
Bupivacaina 0.125%
ou ropivacaina 0.2% +
fentanil 2 μg/mL

Infusão
contínua
0.1-1 mg/
hora
25-100 μg/
hora
10-20 μg/
hora

10-30 mg

10-60 mg/
hora

10-15 mL

2-6 mL/
hora

*A dose de L-bupivacaina é equivalente à da bupivacaina.

Tabela 13: Esquema de dosagem típica de analgesia
epidural controlada pelo paciente (AECP)
Dose por
Droga
(concentração) demanda
Morfina

100-200 μg

Intervalo
(min)

Infusão
contínua

10-15

300-600 μg/
hora
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10-15 μg

6

80-120 μg/
hora

Petidina

30 mg

30

–

Bupivacaina
0.125%
+ fentanil 4
μg/mL

2 mL

10

4 mL/hora

Ropivacaina 2 mL
0.2% +
fentanil 5 μg/
mL

20

5 mL/hora

Fentanil

Recomendações

GR

Analgesia epidural, especialmente AECP, produz uma A
analgesia pós-operatória superior, reduzindo complicações e aumentando a satisfação dos pacientes. É técnica de preferência em relação às sistêmicas.

Tabela 14: Exemplos de bloqueios
Procedimento

Dosagem

Droga

Infiltração dos nervos ilio-hipogástrico ou ilio-inguinal
após correção de hérnia

10-20 mL

Bupivacaina
ou ropivacaina
0.25-0.5%
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5-10 mL

Bupivacaina
ou ropivacaina
0.25-0.5%

10 mL/h

Bupivacaina
ou ropivacaina
0.1-0.2%

Infiltração de nervo intercostal

Infusão intrapleural

Recomendações

GR

Manejo multimodal da dor deve ser empregado semB
pre que possível, visto que auxilia na melhora da eficácia enquanto minimiza efeitos adversos.
Para controle da dor pós-operatória em pacientes
ambulatoriais, analgesia multi-modal com uma combinação de AINEs ou paracetamol mais anestésicos
locais deve ser usada.

B

Analgesia epidural e multimodal são a escolha para
o manejo da dor pós-operatória em pacientes idosos
porque estas técnicas são associadas a menores índices
de complicações.

B

Uso pós-operatório de opioides deve ser evitado em
pacientes obesos, a menos seja que absolutamente
necessário.

B
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Uma combinação de anestésicos locais ou epidurais e
AINEs ou paracetamol é preferível em obesos.

B

Não existem dados suficientes que apoiem um plano
específico de manejo da dor perioperatória em pacientes criticamente doentes ou com déficit cognitivo.

C

AINEs =Anti-inflamatórios não esteroides.

Manejo da dor peri-operatória em crianças

Tabela 15: Analgesia e sedação pré-operatória em
crianças
Dosagem e via
de administração

Ação

Droga
Sulfato de morfina

0.1mg/kg

Pode prevenir
choro que, portanto, reduz o consumo de oxigênio e a vasoconstrição pulmonar

Atropina

0.01-0.02 mg/kg
EV, IM, oral, ou
retal

Previne bradicardia durante a
indução
anestésica
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Fenobarbital

4-6 mg/kg IM

Ketamina

6 mg/kg oral ou
intranasal

Midazolam

0.5 mg/kg oral,
intranasal, ou

Sedação pré-ope-

retal
Dexmedetomidina

4 μg/kg oral ou
intranasal

Clonidina

4μg/kg oral

Hidrato de cloral

50-100mg/kg

ratória e ansiedade
da separação em
crianças.

oral

Metoexital

25-30mg/kg retal
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Lidocaina 2.5%;

EMLA

prilocaina 2.5%

Aplicação local
diminui a dor na
punção venosa

EV = endovenosa; IM = intramuscular.

Tabela 16: Analgesia pós-operatória em crianças
Administração Severidade do
procedimento
cirúrgico

Droga

Dosagem

Paracetamol

10-15 mg/kg a Oral, retal

menor

cada 4 horas
20-30 mg/kg a
cada 6 horas
Ibuprofeno

10-15 mg/kg a Oral, EV, retal
cada 6 horas

Naproxeno

6-8 mg/kg a
cada 8-12
horas
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Oral, EV, retal

menor,
médio
menor,
médio

Codeína

0.5-1 mg/

Oral

menor,
médio

cada 2-4

0.3 mg/kg a
cada

médio,
maior

horas

3-4 horas

Infusão: 0.03

EV, SC

mg/kg/hora

Oral

0.1-0.2 mg/kg

Oral

médio

Oral

médio

kg a cada 3-4
horas
Morfina

Oxycodona

0.1 mg/kg a

a cada 3-4h
Hydromorfona 0.04-0.08 mg/
kg a cada 3-4
horas
Tramadol

1 mg/kg a cada EV
4-6 horas

Petidina

2-3 mg/kg a
cada 3-4

EV

médio,
maior
médio,
maior

horas
EV = endovenosa; SC = subcutaneo.
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Analgesia controlada pelo paciente pode ser usada com segurança em crianças com mais de 6 anos de idade. Em crianças
incapazes de usar ACP, analgesia controlada pela enfermagem é efetiva. Técnicas locorregionais, como infiltração da
ferida operatória, bloqueio de nervos e analgesia peridural ou
epidural analgesia, são também utilizadas com sucesso.

Dor aguda lombar não traumática
Causas urológicas:
• Cálculos renais ou ureterais
• Infecção do trato urinário (pielonefrite, pionefrose, ou abscesso renal)
• Obstrução da junção uretero-pélvica
• Doença vascular renal (infarto renal, trombose da veia
renal)
• Necrose papilar
• Sangramento intra- ou perirrenal
• Torção testicular
Avaliação laboratorial
Todos os pacientes com dor aguda lombar necessitam de
uma análise de urina (hemáceas, leucócitos, bactérias ou
nitrito urinário), hemograma e creatinina. Ainda, pacientes
febris necessitam de proteína C-reativa (CRP) e cultura de
urina. Pielonefrite, com ou sem uropatia obstrutiva, deve ser
suspeitada quando o leucograma excede 15,000/mm3.
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Recomendações no diagnóstico por imagem

GR

Pacientes febris (> 38ºC) com dor aguda lombar ou
com um rim solitário necessitam de avaliação por
método de imagem urgente.

B

TC helicoidal sem contraste (TCHSC) é o exame de
imagem com maior sensibilidade e especificidade
para avaliação da dor aguda não traumática no
flanco.

A

Ultrassonografia pode ser uma alternativa à TCHSC na
avaliação inicial da dor aguda não traumática lombar.

A

Para um rápido diagnóstico diferencial e manejo da dor, a
sequência de opções (figura 2) é sugerida:
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Figura
diagnóstica
da dor aguda não-traumáFigure 2:
2: Abordagem
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••Abscesso
renal
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Tratamento inicial de emergência
Analgesia sistêmica
O alívio da dor é o primeiro e mais urgente passo terapêutico:
• Infusão lenta EV de dipirona, 1g ou 2 g, é apenas tão efetiva
quanto o diclofenaco (75mg em bolo) (LE: 1a).
• Papaverina EV (120 mg) pode aliviar de forma efetiva e
segura a dor de pacientes que não respondem a medicações
convencionais e podem ser uma alternativa ao diclofenaco
em pacientes com contraindicações aos AINEs (LE: 1b).
• A combinação de morfina + Cetorolaco EV parece ser superior ao uso destas drogas isoladas e parece estar associada a
uma menor necessidade de analgesia de resgate.

Recomendações no diagnóstico por imagem
AINEs, como o diclofenaco (75 mg, em bolo) e dipirona (1-2 g, EV lenta), são muito efetivos para dor
lombar aguda.

GR
A

Indicações para implante de catéter para alívio urgente
da obstrução
•
•
•
•
•
•

Infecção urinária com obstrução do trato urinário
Urosepse
Dor intratável e/ou vômito
Obstrução de um rim único ou transplantado
Obstrução litiásica bilateral
Obstrução por cálculo ureteral na gestação
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Tratamento etiológico
Urolitíase deve ser tratada como definida nos “guidelines” da
EAU em Urolithiasis.
Condições infecciosas não complicadas (i.e. pielonefrite
aguda em pacientes saudáveis) devem ser tratadas com antibióticos apropriados e analgésicos.
Quando um diagnóstico de estenose da JUP, necrose papilar, infarto renal, trombose da veia renal, hemorragia renal
espontânea ou torção do cordão espermático é feito, os
pacientes devem ter sua patologia tratada adequadamente
(Veja versão final).
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DIRETRIZES EM DOR PÉLVICA
CRÔNICA
(Atualização completa em fevereiro 2012)
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Esta versão de bolso tem como objetivo sintetizar as mensagens importantes descritas no texto integral e é apresentada como uma série de “graus” de ação, baseados em recomendações, de acordo com os níveis de evidência
usados pela EAU (European Association of Urology).
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EIXO I
Região

Dor
pélvica
crônica

EIXO II
Sistema

Doenças
específicas
associadas
com dor
pélvica

Urológica

OU
Síndrome da
dor Pélvica

Ginecológica

Gastro
intestinal

Cólon irritável
Anal crônica
Anal crônica intermitente

Nervos
periféricos
Sexológica

Síndrome da dor pudenda

Psicológica
Músculo
esquelética

9344Dor
Dor Pélvica
Pélvica Crônica
Crônica

EIXO III
Órgão ligado à síndrome dolorosa,
identificado por história, exame físico
e exames complementares
Próstata
Bexiga
Escrotal
Testicular
Epididimária
Peniana / Uretral
Pós-Vasectomia
Vulvar
Vestibular
Clitoridiana
Endometriose
Síndrome da dor vaginal
Dismenorreia

Dispareunia
Dor pélvica com disfunção sexual
Qualquer órgão pélvico
Assoalho pélvico
Músculos abdominais
Espinhal
Cóccix

EIXO IV
EIXO V
Características da Características
temporais
dor referida
Suprapúbica
INÍCIO
Inguinal
Aguda
Uretral
Crônica
Peniana/clitoridiana
Perineal
Retal
Dorso
Nádegas
Pernas
CARACTERÍSTICA
Esporádica
Cíclica
Contínua
TEMPO
Enchimento
Esvaziamento
Imediata Pós miccional
Tardio Pósmiccional

TRIGGER
Provocada
Espontânea

EIXO VI
Caráter

EIXO VII
Sintomas associados

Pruriginosa
Queimação
Pontada
Elétrica
Outras

UROLÓGICA
Frequência
Noctúria
Hesitação
Micção disfuncional
Urgência
Incontinência

EIXO VIII
Sintomas
psicológicos
ANSIEDADE
Sobre a dor ou
possível causa
da dor
Pensamento
catastrófico
sobre a dor

GINECOLÓGICA

DEPRESSÃO

Menstrual
Menopausa

Atribuída à dor
ou ao impacto
da dor
Atribuída a
outras causas
Não atribuída
SINTOMAS
DE ESTRESSE
PÓSTRAUMATICO
Evitando
repetição
experiências
dolorosas

GASTROINTESTINAL
Constipação
Diarreia
Urgência
Incontinência
NEUROLÓGICA
Disestesia
Hiperestesia
Alodínia
Hiperalgesia
SEXOLÓGICA
Satisfação
Dispareunia
Aversão sexual
Disfunção erétil
Medicação
MÚSCULO
Déficit funcional
Fasciculação
CUTÂNEA
Mudanças tróficas
Mudanças sensoriais
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Figure 3:
3: Algoritmo
phenotyping
and assessment
algorithm
for DPC
CPP
Figura
fenotípico
e de abordagem
para
Phenotyping
Fenótipo

Assessment
Abordagem

Urology
Urologia

Urinary urinário,
flow, micturition
cystoscopy,
ultrasound, uroflowmetry
Fluxo
diáriodiary,
miccional,
cistoscopia,
ultrassom, urofluxometria

Psychology
Psicologia

History of negative
experiences,negativas,
important loss,
copingimportantes,
mechanism, depression
História
de experiências
perdas
depressão

Órgão
Organ
specific

Ask for gynaecological,
sexological complaints
Indagar
por queixasgastro-intestinal,
ginecológicas,ano-rectal,
gastrointestinais,
anorretais, sexuais.
Gynaecological
examination,
rectal examination
Exames
ginecológico
e retal

Infection
Infecção

Semen culture and urine
culture, vaginal
swab, stool
culturecoprocultura.
Espermocultura,
urocultura,
culturais
vaginais,

Neurological
Neurológico

Ask for neurological
complaintsneurológicas
(sensory loss, dysaesthesia).
Questione
sobre queixas
(déficit de sensibilidade, disestesias)

Muscular
Tender
muscle

Palpation ofdo
theassoalho
pelvic floorpélvico,
muscles, the
muscles
and the gluteal
muscles glúteos.
Palpação
dosabdominal
músculos
abdominais
e músculos

específico

Neurological
testing during
physicalsensoriais,
examination:reflexos
sensory problems,
reflexes
and muscular function
Exame
neurológico:
problemas
sacrais esacral
função
muscular.

UROLOGICAL ASPECTS OF CHRONIC PELVIC PAIN
ASPECTOS UROLÓGICOS DA DOR PÉLVICA CRÔNICA E
PROSTATE
PAINDA
SYNDROME
DA SÍNDROME
DOR PROSTÁTICA
Recommendations: assessment and diagnosis
Recomendações:
abordagem
prostate
pain syndrome
(PPS)e diagnóstico da
Síndrome da Dor Prostática (SDP)

GR
EN

Specific diseases with similar symptoms must be
A
Doenças específicas
comrecommended
sintomas similares
excluded.
It is therefore
to adapt diag- A
devemprocedures
ser excluídas.
É recomendável
pronostic
to the
patient and toadaptar
aim at identifying
them. diagnósticos ao tipo de paciente para
cedimentos
After
primary exclusion of specific diseases, patients A
identificá-las.
with
symptoms
according
the aboveos
definition
A
Após exclusão de
doenças to
específicas,
pacientes
should be diagnosed with PPS.
com sintomas condizentes com a definição acima,
A validated symptom and quality of life scoring
B
podem ser diagnosticados com SDP
instrument, such as the NIH-CPSI, should be considB
Escore
de sintomas
e qualidade
de vida,
ered
forvalidados
initial assessment
as well
as for follow-up.
como o NIH-CPSI, devem ser considerados na
abordagem inicial, bem como no follow-up.
Chronic
Pelvic
Pain
308
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É recomendado avaliar os sintomas relacionados
com SDP do ponto de vista cognitivo, comportamental, sexual, bem como, avaliar sintomas do trato
urinário inferior e possíveis disfunções sexuais.

B

Recomendações: tratamento da Síndrome da Dor
Prostática (SDP)

EN

Considere opções de tratamento multimodal e fenotipicamente direcionada para SDP

B

Alfa-bloqueadores são recomendados para paciente
com duração de SDP < 1 ano

A

Uso de terapia antimicrobiana (quinolonas ou tetraciclinas) é recomendada em paciente virgens de tratamento por um período mínimo de 6 semanas com
duração da SDP < 1 ano.

A

AINE são recomendadas para uso em SDP, mas
seus parefeitos a longo prazo devem ser considerados.

B

Alopurinol não é recomendado para uso em SDP

B

Fitoterapia pode ser usado em pacientes com SDP.

B

Considere doses elevadas de PPS para melhorar os sintomas e a qualidade de vida

A

Pregabalina não é recomendável em SDP

A

A aplicação de Ondas de Choque extracorpóreas perineais pode ser considerada terapêutica em pacientes
com SDP

B
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Eletroacupuntura pode ser considerada no tratamento
de SDP

B

Estimulação do nervo tibial posterior pode ser considerada no tratamento da SDP

B

Aplicação de TUNA na próstata não é recomendável
para o tratamento da SDP.

A

B
Para SDP com estresse significativo, tratamento
For PPS with significant psychological distress,
B
psicológico focado em SDP deve ser aplicado.
psychological treatment focussed on PPS should be
attempted.
Figura 4: Algoritmo de abordagem e tratamento para
SDP
Figure 4: assessment and treatment algorithm for PPS
Abordagem

Assessment

Urocultura

Urine culture

Treatment
Tratamento
Grade AA
recommended
Grau
recomendação

Uroflowmetry
Urofluxometria

US
transrretal
da
Transrectal
US
prostate
Próstata
NIH-CPSI scoring
NIH-CPSI
escore
list

Grau B recomendação

Grade B recommended

Alfabloqueadores quando duração < 1 ano

Alpha-blockers when duration is < 1 year

Single use antibiotics
(6 weeks) when
durationduração
is < 1 year é < 1 ano
Antibióticos
(6 semanas)
quando
High dose
Pentosan
to improve
QoL and symptoms
Altas
doses
de polysulfate
Polissulfato
de Pentosan
para melhorar
QoL sintomas
NSAID’ s.Cuidado
Be aware ofefeitos
long-termcolaterais
side effects a longo prazo.
AINE.

Fitoterapia

Phytotherapy

Fentótipos

Phenotyping

Perineal extracorporeal shockwave therapy

Pelvic floor muscle
Teste
assoalho
testing
pélvico

Electroacupuncture

Ondas de choque extracorpóreas perineais
Eletroacupuntura
Estimulação Percutânea do Nervo Tibial

Percutaneous tibial nerve stimulation (PTNS)

Tratamento psicológico focado na dor

Psychological treatment focused on the pain

Não recomendado

Not recommended

Allopurinol

Alopurinol

[B]

Pregabalin
Pregabalina

[A]
[A]

Ablação transuretral por agulha (TUNA)

TransUrethral Needle Ablation (TUNA)

348
13 Dor Pélvica Crônica

[B]

[B]

SÍNDROME DA BEXIGA DOLOROSA
Tabela 2: Classificação de ESSIC dos tipos de SBD, de
acordo com os resultados da cistoscopia com hidrodistensão e biópsias.
Não Normal
feito

Glomerulaçõesa

Não feita

XX

1X

2X

3X

Normal

XA

1A

2A

3A

Inconclusiva XB
XC
Positivac

1B

2B

3B

1C

2C

3C

Úlcera de
Hunnerb
A

Biópsia

aCistoscopia:

glomerulações grau 2–3
conforme definição de Fall com/sem glomerulações
cHistologia demonstrando infiltrado inflamatório e/ou mastocitose
no detrusor e/ou tecido de granulação ou fibrose intrafascicular
bLesão

Recomendações: abordagem e diagnóstico da
Síndrome da Bexiga Dolorosa (SBD)

GR

Doenças específicas com sintomas similares devem
ser excluídas. É, portanto, recomendada adaptação
dos instrumentos diagnósticos de acordo com cada
paciente.

A

Após exclusão primária de doenças específicas, os
pacientes com sintomas, de acordo com a definição
acima, devem ser diagnosticados com SBD por subtipo e fenótipo.

A
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Um escore validado para avaliação dos sintomas e
qualidade de vida. O instrumento deve ser considerado para avaliação inicial, bem como para o follow-up.

B

SBD associada com outras doenças não vesicais deve
ser avaliada sistematicamente.

A

SBD associada com consequências negativas emocionais, cognitivas, sexuais e comportamentais, devem
ser avaliadas.

A

Recomendações

GR

Classificar em subtipo ou realizar terapia baseada no
fenótipo para SBD é recomendado.

A

Técnicas multimodais comportamentais, físicas e
psicológicas devem ser sempre consideradas paralelamente com tratamentos orais ou invasivos para SBD.

A

Opioides podem ser utilizados em SBD nas exacerbações da doença.
Tratamento a longo prazo somente se todos os outros
tratamentos falharam.

C

Corticosteroides não são recomendáveis como tratamento a longo prazo.

C

Hydroxizina é recomendável para uso em SBD

A

Considerar uso de cimetidina como uma terapêutica
oral válida antes de tratamentos invasivos.

B

Amitriptilina é recomendável para uso em SBD

A

Oral PPS é recomedável em SBD

A

350Dor
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Tratamento com PPS oral mais heparina subcutânea
é recomendável especialmente em baixo respondedores de PPS sozinho.

A

Antibióticos podem ser oferecidos quando infecção é
presente ou altamente suspeita.

C

Prostaglandinas não são recomendáveis. Dados insuficientes para uso em SBD. Reações adversas consideráveis.

C

Ciclosporina Pode ser utilizado em SBD mas reações
adversas devem ser cuidadosamente consideradas.

B

Duloxetina não é recomendável em SBD.

C

Oxibutinina pode ser considerada para o tratamento
SBD

C

Gabapentina pode ser consideradas no tratamento
oral da SBC

C

Considerar lidocaína intravesical com bicarbonato de
sódio antes de métodos mais invasivos

A

Considerar intravesical PPS antes de tratamentos
mais invasivos sozinho ou combinado com PPS oral.

A

Considerar heparina intravesical antes de métodos
mais invasivos sozinho ou em combinação

C

Considerar ácido hialurônico intravesical antes de
métodos mais invasivos.

B

Considerar sulfato de condroitina intravesical antes
de medidas mais invasivas

B

Considerar DMSO intravesical DMSO antes de terapias mais invasivas

A

Dor Pélvica Crônica 351
16

Considerar injeção intravesical na parede vesical ou
no trígono de Toxina Botulínica tipo A (BTX-A), se
instilações vesicais falharem

C

Considerar injeção submucosa de BTX-A mais
hidrodistensão intravesical, se terapias de instilação
falharem

A

Terapia intravesical com BCG não é recomendável
em SBD

A

Terapia intravesical com Clorpactina não é recomendável em SBD

A

Terapia intravesical com vaniloides não é recomendável em SBD

C

Hidrodistensão vesical não é recomendável como
tratamento para SBD

C

Uso de drogas eletromotivas pode ser considerado
antes de métodos mais invasivos

C

Considerar ressecção transuretral (ou coagulação ou
laser) das lesões vesicais, mas somente em SBD tipo
3-C.

B

Neuromodulação pode ser considerada antes de
métodos mais invasivos

B

Considerar treinamento vesical em pacientes com
dores discretas

B

Considerar terapia manual e física como primeira
abordagem

B

Considerar orientação alimentar para evitar substâncias desencadeadoras

C

Acupuntura não é recomendável

C
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Considerar psicoterapia em abordagem multimodal
Todas as cirurgias ablativas de órgãos devem ser
ultimo recurso para experientes cirurgiões, conhecedores de SBD
PPS = pentosanpolysulphate sodium; DMSO = dimethyl
sulphoxide.

B
A

Figura 5:
5: diagnosis
diagnóstico
tratamento
da SBD
Figure
andetherapy
of BPS
Abordagem

Assessment

Urocultura

Urine culture

Urofluxometria
Cystoscopy
with e
Cistoscopia
hydrodistension
hidrodistensão
Biópsia
Bladder biopsyde
bexiga

Tratamento

Treatment

Grau A recomendação
Grade A recommended

Uroflowmetry

Grade B recommended
Grau
B recomendação

Micturition
diary
Diário
Miccional
Pelvic
floor muscledo
Avaliação
testing
treinamento
vesical
Avaliação
Phenotyping
fenotípica

Escore ICS

ICSI score list

Standard: Hydroxyzine,
Amitriptyline,
Pentosanpolysulphate
Padrão:
Hdroxizine,
amitriptilina,
PPS
Intravesical: PPS, PPS,
DMSO,DMSO,
onabotulinum
toxin A plus hydrodistension
Intravesical:
Hidrodistensão
vesical e
toxina botulínica tipo A

Oral: Cimetidine
, cyclosporin
A
Oral:
Cimetidina
. Ciclosporina
A
Intravesical: hyaluronic
chondroitin sulphate
Intravesical:
Ácidoacid,
hialurônico
/ Sulfato de condroitina
Electromotive drug de
administration
for intravesical drugs
Admnistração
drogas eletromotivas
intravesicais
Neuromodulation, bladder
training, physical
therapy fisioterapia
Neuromodulação,
treinamento
vesical,
Psychological therapy
Psicoterapia

Não recomendável

Not recommended

Outros comentários

Other comments
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Bacillus Calmette Guerin
BCG
Intravesical Chlorpactin
Clorpactina
intravesical

Dados
tratamento
são amplamente variáveis
Data onsobre
surgical
treatment arecirúrgicos
largely variable
Coagulation ande laser
only
for Hunner’s
Coagulação
laser
apenas
paralesions
úlceras de Hunner
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Figura
algoritmosforpara
Figure 6: algorithm
BPSSBD
TypeTipo
3C3C
Síndrome
da Bexiga
Bladder
Pain Syndrome
Dolorosa

HunnerHunner
lesion atàcystoscopy
Lesões
cistoscopia

yes
Sim

no
Não

TUR
RTU/ laser
/ laser

Adequate:
Adequado:
Retreat when necessary
**Retratramento
se
necessário

Inadequate:

Inadequado:
Start other treatment
**Iniciar
outros tratamentos

Oral agents
***Agentes
orais
TENS
**TENS
Complimentary medicine
* Medicina complementar

Inadequate relief:

Alívio inadequado

* start Intravesical therapy

* Iniciar terapia intravesical

Still inadequate
Ainda
resposta response:
inadequada:
Refer to specialist
** Encaminhar
para o especiapainem
management
unit
lista
dor

SÍNDROME
DA SYNDROME
DOR GENITAL
GENITAL PAIN
Recomendações: tratamento da Síndrome da dor
genital
Recommendations: treatment of genital pain
syndrome
Recomendamos
iniciar com tratamento geral para
We crônica
recommend
to start
dor
(capítulo
10)with general treatment
options for chronic pelvic pain (see chapter 10).
Recomendamos informar acerca dos riscos de dor
We recommendem
informing
about
the risk of postpós-vasectomia
casais em
aconselhamento
para o
vasectomy pain when counselling patients planned
procedimento
for vasectomy.
To reduce the risk of scrotal pain, we recommend
open instead of laparoscopic inguinal hernia repair.
Chronic
Pelvic
Pain
316 Dor
354
Pélvica
Crônica
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GR
GR
A
A
A
A

A

Para reduzir o risco de dor escrotal, recomenda-se
herniorrafia aberta em vez da abordagem laparoscópica

A

Recomendamos que durante a herniorrafia todos os
nervos do cordão espermáticos sejam identificados

A

Para pacientes que são tratados cirurgicamente,
recomendamos denervação microcirúrgica do cordão
espermático
We recommend that during inguinal hernia repair all
the nerves
in the
cord are identified.
Para
pacientes
quespermatic
não se beneficiaram
da denFor
patients
who
are
treated
surgically, we recomervação, recomendamos epididimectomia
mend microsurgical denervation of the spermatic
Recomendamos
que a orquiectomia seja reservada
cord.
como
última
opção
todos
os outros
tratamentos we
For patients who dosenot
benefit
from denervation
falharem
recommend to perform epididymectomy.
We recommend that orchiectomy is reserved as last
resort 7:
when
every other
treatment has
failed.
Figura
Algoritmo
de abordagem
e tratamento
para

A
A
B
A
C
B
C

Síndrome
da Dor Escrotal
Figure 7: assessment
and treatment algorithm for scrotal
pain syndrome
Abordagem

Assessment

Espermocultura
Semen culture

Urofluxometria
Uroflowmetry
Ultrasound

Escrotal
(vertext)
texto)
scrotum (see
Avaliação
do músculo
Pelvic floor muscle
testing
do
assoalho pélvico

Fenótipo

Phenotyping

Tratamento

Treatment

General treatment options for chronic pelvic pain - chapter 10
Grau A recomendação Opções gerais de tratamento para dor pélvica crônica (capítulo 10)
Microsurgical
denervation ofdo
the cordão
spermaticespermático
cord
Denervação
microcirúrgica
Grade A recommended

undergoingà vasectomy
aboutacerca
the risk of
Informar pacientes a Inform
serempatients
submetidos
vasectomia
dopainrisco de dor
For surgeons:
open ligada
hernia repair
yields less
scrotal pain de dor escrotal
Para cirurgiões: herniorrafia
aberta
a menor
incidência
For surgeons:
identify
nerves during
hernia repair
Para cirurgiões: identificar
todos
osallnervos
do cordão
espermático
durante herniorrafia

Grau B recomendado

Grade B recommended

Outros comentários

Other comments

Epididymectomy, in case patient did not benefit from denervation
Epididimectomia,
em caso de não benefício com denervação

Orchiectomyúltimo
is a last resort
option,quando
when everything
has failed
Orquiectomia:
recurso
tudo else
falhou
Ultrasound
clinical implications
on no
the further
treatment
Ultrassom
não has
temnoimplicação
clínica
tratamento
futuro,
physicians tend to still use ultrasound to reassure the patient
emboraalthough
a maioris
dos médicos tendam a solicitar ultrassom
para reassegurar o paciente

URETHRAL PAIN SYNDROME
Dor Pélvica
Pélvica Crônica
Crônica 355
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Dor
GR

Recommendations: treatment of urethral pain

SÍNDROME DA DOR URETRAL
Recomendações: tratamento da Síndrome da Dor
Uretral

GR

Recomendamos iniciar com tratamento geral para
dor pélvica crônica (capítulo 10)

A

Recomendamos que pacientes com Síndrome da Dor
Uretral sejam tratados com programa multidisciplinar e multimodal

B

Quando os pacientes estão estressados, recomenda- B
When patients are distressed, we recommend referB
se encaminhamento para tratamento psicológico
ring them for pain-relevant psychological treatment
focado na dor, melhorando a função e a qualidade
to improve function and quality of life.
de vida
Figure 8: assessment and treatment algorithm for urethral
Figura 8: abordagem e tratamento da Síndrome da Dor
pain syndrome
Uretral
Abordagem

Assessment

Urofluxometria
Uroflowmetry

Tratamento

Treatment

Tratamento geral para dor pélvica crônica – capítulo 10

Grade A
A recommended
Grau
recomendação

General treatment options for chronic pelvic pain - chapter 10

Grade
BBrecommended
Grau
Brecomendação
recomendação
Grau

Treat in a multidisciplinary and multimodal programme

Micturition
diary
Diário
Miccional
Pelvic floor
muscle
Teste
assoalho
testing
pélvico

Tratar em um programa multidisciplinar e multimodal

: Tratamento psicológico focado na dor para melhora
da QoL e função

Pain-relevant psychological treatment to improve QoL and function

Avaliação
fenotípica

Phenotyping

Outros comentários

Other comments

Data on urethral
very sparse
of limited
quality e de qualiDados
sobrepain
dorareuretral
sãoandmuito
esparsos
dade limitada

GYNAECOLOGICAL ASPECTS OF CHRONIC PELVIC PAIN
Recommendations: gynaecological aspects of
chronic pelvic pain

GR

All women with pelvic pain should have a full gynae- A
cological history and evaluation, and including laparoscopy is recommended to rule out a treatable cause
356 Dor
Crônica
Dor Pélvica Crônica
(e.g.Pélvica
endometriosis).
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ASPECTOS GINECOLÓGICOS DA DOR PÉLVICA CRÔNICA
Recomendações: aspectos ginecológicos da Dor
Pélvica Crônica

GR

Todas as mulheres com dor pélvica crônica devem
ter história e avaliação ginecológicas completas.
Laparoscopia é recomendada para excluir outras
causas tratáveis de dor (ex: endometriose)

A

Disponha de opções terapêuticas como terapia hormonal ou cirurgia em casos bem definidos

B

Disponha de abordagem multidisciplinar em casos
persistentes

B

Recomenda-se tratamento psicológico para casos
refratários de dor vulvar crônica

B

Uso de terapias alternativas no tratamento de dor
pélvica crônica ginecológica

C

Figura
9: assessment
Algoritmo and
de abordagem
e tratamento
dos
Figure 9:
treatment algorithm
gynaecologiaspectos cal
ginecológicos
em
Dor
Pélvica
Crônica
aspects in chronic pelvic pain
Abordagem
Exame
Ginecológico

Tratamento

Assessment

Treatment

Gynaecological
examination

Grade A recommended

Grau A recomendação

Ultrassom

Ultrasound

Laparoscopia
(ver texto)

Laparoscopy (see
text)

Grau B recomendação

Grade B recommended

Laparoscopy to rule out treatable causes

Laparoscopia para excluir causas tratáveis

Terapia hormonal em casos selecionados
Abordagem multidisciplinar em estados persistentes
de doença
Psychological
for refractory
pain
Tratamentotreatment
psicológico
em chronic
casos vulvar
de dor
vulvar crônica
refratária
Hormonal therapy in well defined states

Multidisciplinary approach in persistent disease states

GASTROINTESTINAL ASPECTS OF CHRONIC PELVIC PAIN
Recommendations for functional anorectal pain

GR

Functional testing is recommended in patients with
A
Dor Pélvica Crônica 357
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anorectal pain.

ASPECTOS GASTROINTESTINAIS EM DOR PÉLVICA
CRÔNICA
Recomendações para dor anorretal funcional

GR

Teste funcional é recomendado em pacientes com
dor anorretal

A

Tratamento com Biofeedback é recomendável em
pacientes com dor pélvica e evacuação dissinérgica

A

Toxina botulínica e estimulação eletrogalvânica
podem ser consideradas no tratamento da Síndrome
da Dor Anal Crônica

B

Neuromodulação sacral é recomendável no tratamento da Síndrome da Dor Anal Crônica

C

Diltiazem é recomendado no tratamento da Síndrome
da Dor Anal Crônica Intermitente

C
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Figura
10:
Algoritmo
abordagem
e tratamento
da
Figure
Figure10:
10:assessment
assessmentpara
and
andtreatment
treatmentalgorithm
algorithm
for
foranorecanorecSíndrome da
Dor
Anorretal
tal
talpain
painsyndrome
syndrome
Assessment
Assessment
Abordagem

Treatment
Treatment
Tratamento

Endoscopy
Endoscopy
Endoscopia

Grade
Grade
A recommended
A recommended

Grau A recomendação

Avaliação
dos
músPelvic
Pelvic
floor
muscle
muscle
culos
dofloor
assoalho
testing
testing
pélvico
Anorectal
Anorectal
Manometria
anorretal
manometry
manometry

Grau B recomendação

Grade
Grade
B recommended
B recommended

Rectal
Rectal
balloon
balloon
Teste
de
eliminação
do
balãotestretal
expulsion
expulsion
test

Botulinum
Botulinum
toxine
toxine
A inA women
in women
with
with
pelvic
pelvic
pain
paincom dor pélvica
Toxina
botulinica
A em
mulheres
Electro-galvanic
Electro-galvanic
stimulation
stimulation
Estimulação
eletrogalvânica

Neuromodulação sacral deve ser considerada

Sacral
Sacral
neuromodulation
neuromodulation
should
should
be considered
be considered

Outros comentários

Other
Other
comments
comments

Defecografia
por resMRI-defecography
MRI-defecography
sonância magnética

Tratamento Biofeedback

Biofeedback
Biofeedback
treatment
treatment

Diltiazem deve ser considerado na Síndrome de Dor
Anal Intermitente

Diltiazem
Diltiazem
should
should
be considered
be considered
in intermittent
in intermittent
analanal
pain
pain
syndrome
syndrome

Figura
11:
Algoritmo
para diagnóstico
da Dor
Anorretal
Figure
Figure11:
11:diagnosis
diagnosisalgorithm
algorithm
for
forchronic
chronic
anorectal
anorectal
pain
pain
Crônica
Chronic
Chronic
anorectal
anorectal
pain
pain
Dor
crônica
anorretal

Endoscopy
Endoscopy
normal
normal
Endoscopia

normal

yesSim
yes

noNão
no

Sensibilidade
do músculo
Tenderness
Tenderness
of puborectalis
of puborectalis
muscle
muscle
puborretal

yesSim
yes

noNão
no

**Manometria
Anorectal
* Anorectal
manometry
manometry
anorretal
* Balloon
* Balloon
expulsion
testtest
*Teste
daexpulsion
expulsão
do balão
* MRI-Defecography
* MRI-Defecography

*RNM- defecografia

Síndrome da Dor
Anorretal

Anorectal
Anorectal
pain
pain
syndrome
syndrome

Specific
Specific
disease
disease
guidelines
guidelines
Diretrizes
específicas

Dysfunction
Dysfunction
present
present
Disfunção
presente

yes
yes
Sim

noNão
no

Encaminhar
Refer
Refer
to specialist
to specialist para
pain
pain
management
management
unit
unit
especialista
no
manejo
da dor

* Biofeedback
* Biofeedback
*Biofeedback
* Electro
* Electro
stimulation
stimulation
*Eletroestimulação

ChronicPelvic
PelvicPain
Pain
320
320Chronic
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SÍNDROME DE DOR DOS NERVOS PERIFÉRICOS
GR

Recomendações: neuralgia do pudendo
Importante excluir outras doenças.

A

Se há suspeita de Síndrome da Dor do Nervo
Periférico, o paciente deve ser encaminhado precocemente a um especialista no assunto, que trabalhe,
preferecialmente em equipe multidisciplinar.

B

Exames de imagem e neurofisiológicos podem auxiliar no diagnóstico, mas o padrão ouro é a investigação de imagem com localização do nervo (sob
anestesia local).

B

Diretrizes em dor neuropática são bem estabelecidas.
Abordagem padrão para o manejo da dor neuropática
deve ser urilizada.

A

Figura 12: Algoritmo de abordagem e tratamento para a
Síndrome da Dor do Nervo Periférico
Abordagem
Testes neurológicos detalhados

Grau A recomendação

Detalhada história
sobre a natureza
da dor

Grau B recomendação

Questionários
estandartizados

Tratamento

360 Dor Pélvica Crônica

Encaminhar a um especialista quando problema em
nervo periférico é suspeitado
Imagem pode auxiliar
Neurofisiologia pode auxilar

Tratamento é como para qualquer dano nervoso
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ASPECTOS GASTROINTESTINAIS EM DOR PÉLVICA
CRÔNICA
Recomendações: aspectos sexológicos da Dor
Pélvica Crônica

GR

Médicos devem estar atentos para as causas psicogênicas em pacientes com sintomas sugestivos de síndrome da dor prostática, mas não devem assumir que
a dor seja psicogênica em todos os casos.

B

O modelo biopsicossocial deve ser aplicado na avaliação do efeito da Síndrome da Dor Prostática na
função
sexual do paciente
The biopsychosocial
model should be applied in the
evaluation
of
the
effect
of deve
prostate
syndrome
O modelo biopsicossocial
ser pain
incorporado
na on
the sexual function of the patient.
pesquisa no papel da disfunção sexual na Dor Pélvica
The biopsychosocial model should be incorporated in
Crônica.
research in the role of chronic pelvic pain in sexual
Estratégias
dysfunction.comportamentais devem ser oferecidas ao
paciente
e seu
(sua) parceiro
(a)offered
no tratamento
das
Behavioral
strategies
should be
to the patient
disfunções
and his/hersexuais
partner to cope with sexual dysfunctions.
We recommend otraining
of theda
pelvic
floor muscles
Recomendamos
treinamento
musculatura
do
to improve
quality
of life
and sexual
function.
assoalho
pélvico
para
melhorar
qualidade
de vida e a
função sexual.

B
B
B
B
B
B
BB

Figure 13:
and treatment
for dos
sexoloFigura
13: assessment
Algoritmo para
avaliação ealgorithm
tratamento
gial
aspects
in
chronic
pelvic
pain
aspectos sexológicos da Dor Pélvica Crônica
Abordagem

Assessment

História da
função sexual
History
negative
História
deofexperiênexperiences
cias
negativas
Questionar
sobre
Ask about abuse
abuso
História
Psychiatric history
psiquiátrica
History of sexual
functioning

History of

História
relationshipde relacionamentos

Tratamento

Treatment

Grade AArecommended
Grau
recomendação

Grade B B
recommended
Grau
recomendação

Refer to sexologist
sexual dysfunction
or trauma
is present
Encaminhar
à when
sexologista
quando
disfunção
ou
trauma estiverem presentes

Screen forasexual
abuse
Avaliar
possibilidade
de abuso sexual
Use a bio-psycho-social
model in treating the
pain tratar dor
Usar
o modelo biopsicossocial
para
Oferecer
estratégias
para tratamento das
Offer behavioral
strategiescomportamentais
to cope with sexual dysfunctions
disfunções sexuais
Offer partnertratamento
treatment
Oferecer
ao parceiro
Refer for pelvic floor
Encaminhar
paraphysiotherapy
fisioterapeuta especialista em
assoalho pélvico
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CHRONICDor
PELVIC

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA DOR PÉLVICA CRÔNICA
Recomendações: aspectos psicológicos da dor
pélvica crônica

GR

Estresse psicológico é comum em dor pélvica em
mulheres, mas deve ser interpretado no contexto da
dor.

A

B
Recomendamos questionar a paciente sobre pensamentos errôneos acerca de dor, e reassegurar penWe recommend
trying psychological interventions
A
samentos
adequados.
in combination with medical and surgical treatment,
Recomendamos treinamentos psicológicos em combi- A
or alone.
nação com medicamentos e cirurgia, se necessário.
Figura
avaliação
e tratamento
para
Figure 14:
14: Algoritmo
assessmentdeand
treatment
algorithm for
psychoaspectos psicogênicos
em of
Dor
Pélvicapelvic
Crônica
logical aspects
chronic
pain
Abordagem

Tratamento

Assessment

Treatment

História
Psychological
history
psicológica

Grade AArecommended
Grau
recomendação

Investigate painInvestigar
crenrelated beliefs and
ças
e comportabehavior
mentos
ligados à dor

Grade BBrecommended
Grau
recomendação

Interpretar estresses psicogênicos no contexto da dor

Interpret psychological distress in the context of pain

Psychological interventions
as adjuvantcomo
to otheradjuvantes
modalities
Intervenções
psicogênicas
a outras
modalidades

Discutir com o paciente sobre suas crenças que
podem ser causa da dor.

Ask the patient what he or she believes may be the problem that
causes the pain

PELVIC FLOOR FUNCTION AND CHRONIC PELVIC PAIN
FUNÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO E DOR PÉLVICA
CRÔNICA
GR
Recommendations: pelvic floor function
Recomendações:
função
assoalho
pélvico on AGR
We recommend the
use ofdothe
ICS classification
pelvic
floor muscle function
dysfunction.
A
Nós
recomendamos
o uso da and
classificação
da ICS na
In patients
with chronic
pelvic pélvico
pain syndrome we
B
função
e disfunção
do assoalho
suggest to actively look for the presence of myofasB
Em pacientes com síndrome da dor pélvica crônica,
cial trigger points.
sugere-se procurar ativamente trigger points mioB
In patients with chronic pelvic pain syndrome we
fasciais.
suggest to apply pelvic floor muscle treatment as
first line treatment.
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In patients with an overactive pelvic floor we recom- A

Em pacientes com síndrome da dor pélvica crônica
sugere-se aplicar tratamento sobre a musculatura do
assoalho pélvico como primeira linha de tratamento

B

Em pacientes com assoalho pélvico hiperativo recomenda-se biofeedback como adjuvante no treinamento da musculatura do assoalho pélvico

A

Quando trigger points miofasciais são encontrados, recomenda-se tratamento por pressão ou
agulhamento.

A

Figura 15: abordagem e tratamento da função do assoalho
pélvico
Abordagem
Palpação dos
Músculos

Tratamento
Grau A recomendação

Testes da função
da musculatura do
assoalho pélvico

EMG da musculatura
do assoalho pélvico
Teste para triggerpoints miofasciais

Grau B recomendação

História de todos os
órgãos envolvidos
Questionários
Validados

Outros comentários

Use a classificação da International Continence
Society para a disfunção
Use o biofeedback em combinação com exercícios
musculares
Trate triggerpoints miofasciais usando pressão ou
agulhas
Procure ativamente a presença de triggerpoints
miofasciais.
Aplique terapia sobre o assoalho pélvico como
primeira linha de tratamento
O papel e as opções do fisioterapeuta podem variar
nos diferentes países

TRATAMENTO GERAL DA DOR PÉLVICA CRÔNICA
Recomendação: tratamento geral da dor pélvica
crônica

GR

Todos os outros tratamentos devem ter sido tentados
e falharam
A decisão de indicar um tratamento com opioides de
longa duração deve ser feita por um especialista
treinado em acordo com outro médico (incluindo
paciente e o médico de família)

A
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O paciente deve ser advertido (e possivelmente deve
assinar um termo de consentimento):
• Que opioides são medicações potentes, associadas
com adição e dependência.
• Que opioides devem ser prescritos por um só médico (ex, médico de família)
• As medicações serão prescritas por períodos fixos
de tempo e uma nova prescrição não será dada até
o término daquele período.
• O paciente pode estar sujeito a testes na urina e
no sangue para comprovação de que a droga está
sendo tomada da maneira como foi prescrita. E
também para comprovação de que outras drogas
não prescritas não estejam sendo administradas.
• Comportamento agressivo e inapropriado, associado à demanda pela droga, não será aceito.
• A visita a um especialista, em nível hospitalar,
ocorre normalmente uma vez ao ano.
• O paciente deve ser orientado a ter acompanhamento psiquiátrico ou psicológico
• A falha no acompanhamento (acima descrito) resulta no encaminhamento do paciente a um especialista em dependência em drogas. Neste caso, o uso
de analgésicos opioides será interrompido.

A

• Morfina é a droga de primeira linha, a menos que
haja contraindicações ou indicações especiais para
outras drogas.
• A droga prescrita deve ser a de liberação lenta.
• Preparações de efeito rápido são indesejáveis e
devem ser evitadas sempre que possível
364 Dor Pélvica Crônica
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• Aplicação parenteral é indesejável e deve ser evitada
tanto quanto possível

A

Recomendações: tratamento clínico para dor pélvica
Agente

Tipo de dor NE

GR

Comentário

Paracetamol

Dor somáti- 1a
ca

A

AINE

Dor pélvica 1a
com processos inflamatórios (ex.
dismenorreia)
Mecanismo 1a
central (ex:
endometriose)
Dor
1a
neuropática

A

Em dor por
artrite apresenta boas
evidências
de benefícios
Boa evidência para o
seu uso

Antidepressivos
incluindo antidepressivos tricíclicos
e outros como
venlafaxina e duloxetina

A

Não há boa
evidência
para seu uso

A

Efetivo.
Sem evidência específica para
dor pélvica
crônica

Dor Pélvica Crônica 365
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Anticonvulsantes
gabapentina, prégabalina

1a
Dor neuropática
fibromialgia

A

Efetivo

Gabapentina

Mulher com 2b
dor pélvica
crônica
Dor
1a
neuropática

B

Efetivo

A

Algumas
evidências
sobre o benefício
Benéfico em
um número
pequeno de
pacientes
Apresenta
um papel
como
parte de
um planejamento
amplo
Não há boa
Evidência
de benefício
Pesquisas
em evolução
sobre o
papel

Capsaicina tópica

Opioides

Dor crônica 1a
Não maligna

A

Bloqueios nervosos

3

C

TENS

1a

A

3

C

Neuromodulação

366 Dor Pélvica Crônica
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Figure 16: Algoritmo
algorithm for
theuso
usedeofanalgésicos
neuropathicneuropáticos
analgesics
Figura
para
Abordagem

Tratamento

Assessment

Treatment

História

General history

Paracetamol em dor somática

Paracetamol in somatic pain

Grade
GrauA Arecommended
recomendação

Figure
16: algorithm for the use
ofquando
neuropathic
analgesics
AINE
inflamação é presente
Medicação utiNSAID’ s when inflammation is present

Medications used

lizada

Antidepressivos (incluindo TCA) em dor neu-

Antidepressants (including TCA) in neuropathic pain

Assessment
Allergic reactions

Reações alérgicas

Treatment

General history
Use of alcohol

Grade A recommended

Uso de álcool

Anticonvulsantem dor neuropática

Anticonvulsants in neuropathic pain

Paracetamol in somatic pain
Topical Capsaicin in neuropathic pain

Capsaicina em dor neuropática

NSAID’ s when inflammation is present
Opiods in chronic non-malignant pain

Opioides em dor crônica não malígna

Medications
usedthat
Daily activities
will be effected

Atividades diárias
que serão efetivas

Antidepressants (including TCA) in neuropathic pain

Allergic reactions

Gabapentina em mulheres com DPC

Gabapentin in women
with CPP
Anticonvulsants
in neuropathic
pain

Grau B recomendação

Grade B recommended

Bloqueio nervoso como parte do plano global de
[C]
manejo
[C]

Topical Capsaicin in neuropathic pain
Nerve blocks as part of a broad management plan
Opiods in chronic non-malignant pain
Neuromodulation may become an option, increasing research

Use of alcohol

Outros comentários

Other comments
Daily activities that
will be effected

[C]
Neuromodulação talvez se torne opção, pesquisas
sugerem
[C]

Gabapentin in women with CPP
Grade B recommended

Figure 17: algorithm for general treatment
Other comments

General treatment

Nerve blocks as part of a broad management plan

[C]

Neuromodulation may become an option, increasing research

[C]

Pain described in neuropathic or central pain terms

Figura 17:
17: algorithm
algorítimofor
para
tratamento
geral
Figure
general
treatment
yes

First line management trial using

General treatment
Tratamento
geral
1. Amitriptyline

no

Simple analgesics

Dor
descrita como neuropática ou central
Pain described in neuropathic or central pain terms

2. Gabapentin

yes
Sim

no
Não

Tratamento
de trial
primeira
linha
First
line management
using
Alternatives:
usando:

Simple analgesics
Analgésicos
simples

1. 1.
Amitriptyline
Nortriptyline or Imipramine

1.
Amitriptilina
2. 2.
Gabapentin
Pregabalin
2. Gabapentina
Alternativos:
Review
Alternatives:

Review

1.
Nortriptilina
ou Imipramina
1. Nortriptyline
or Imipramine
2.
Pregabalina Inadequate response:
Adequate analgesia:
2. Pregabalin
• review regularly
• sustained effect:
consider dose reduction

• consider adding another
first line agent

Review
Revisão
• rotate agents

Adequate analgesia:

Analgesia
adequada:
• review regularly
sustained effect:
• •revisar
regularidade
reduction
• consider
Efeitodose
sustentado
• Considerar redução
de dose

Resposta inadequada:

Inadequate response:
Still inadequate:

• consider adding another
• refer
specialist pain
first
linetoagent
management unit

• Considerar adicionar
outro agente de primeira
• rotate agents
linha

Adequate analgesia:
• discharge back to
primary care physician

Inadequate response:

Review
Revisão

• refer to specialist pain
management unit

Adequate analgesia:
response:
Analgesia
adequada: Inadequate
Resposta
inade• discharge back to
• refer to quada:
specialist pain
care physician
management unit
• primary
Reencaminhamento
para cuidados primá- • encaminhar para
rios em saúde
unidade especializada em dor

Still inadequate:
This short booklet text
is based on the more comprehensive EAU guidelines
Ainda inadequado:
• refer to specialist pain

management unit
(ISBN 978-90-79754-70-0),
• Encaminhar available
para especial-to all members of the European

ista em Dor.

Association of Urology at their website - http://www.uroweb.org.
This short booklet text is based on the more comprehensive EAU guidelines

Chronic
Pelvic Pain
328(ISBN
978-90-79754-70-0),
available to all members ofDor
the Pélvica
EuropeanCrônica 367
32
Association of Urology at their website - http://www.uroweb.org.

Tradução autorizada para língua portuguesa:
Drª Karin M. Jaeger Anzolch
MSc, PhD, TiSBU

Revisão:
Dr. Márcio Augusto Averbeck - TiSBU

O processo de tradução para Língua Portuguesa foi realizado sob supervisão
da Sociedade Brasileira de Urologia. A European Association of Urology EAU, juntamente com a “Guidelines Office”, não se responsabiliza pela correção das traduções disponibilizadas.
Este texto resumido está baseado nas recomendações da EAU (ISBN 978-9079754-96-0), disponíveis aos membros da Associação Européia de Urologia
no seu website, http://www.uroweb.org.
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DIRETRIZES PARA UROLITÍASE
(Atualizadas até Fevereiro de 2012)

C. Türk (presidente), T. Knoll (vice-presidente), A. Petrik, K.
Sarica, C. Seitz, M. Straub

Epidemiologia
Entre 1.200 a 1.400 pessoas desenvolverão cálculos urinários,
a cada ano. A taxa de ocorrência em homens é 3 vezes maior
que em mulheres. Há muitos fatores predisponentes aos cálculos urinários, todos revisados com maior detalhamento na
versão completa dos Guidelines em Urolitíase.

Classificação dos cálculos
A precisa classificação dos cálculos é importante para a tomada
de decisão terapêutica e para a estimativa do prognóstico.
Os cálculos urinários podem ser classificados de acordo com
os seguintes aspectos: tamanho, localização, características
radiológicas, etiologia da litogênese, composição mineral e
risco de recorrência (Tabelas 1-3).

Tabela 1: Características radiológicas
Radiopacos
Oxalato de cálcio
dihidratado

Pouco
radiopacos
Fosfato de
amônio
magnesiano

Radiotransparentes
Ácido úrico

Urolitíase 3697

Oxalato de cálcio
monohidratado

Apatita

Urato de amonio

Fosfato de cálcio

Cistina

Xantina
2,8-hidroxiadenina
“Drug-stones”

Tabela 2: Classificação dos cálculos conforme a etiologia
Sem associação com
infecção

Cálculos de
infecção

Cálculos
genéticos

“Drug
stones”

Oxalato de
cálcio

Fosfato de
amônio
magnesiano

Cistina

Cálculos de
indinavir

Fosfato de
cálcio
Ácido úrico

Apatita

Xantina

Urato de
amônio

2,8-hidroxiadenina

Tabela 3: Classificação dos cálculos conforme sua
composição
Composição química

Mineral

Oxalato de cálcio monohidratado

wewelita

Oxalato de cálcio dihidratado

wedelita

Ácido úrico dihidratado

uricita

Urato de amônio
Fosfato de amônio magnesiano
370
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estruvita

Apatita carbonato (fosfato)

dalita

Hidrogenofosfato de cálcio

bruxita

Cistina
Xantina
2,8-hidroxiadenina
“Drug stones”

Tabela 4: 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 bruxita (hidrogenofosfato de cálcio;
CaHPO4.2H2O)
Cálculos de ácido úrico e cálculos com urato
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
Nefrocalcinose

Urolitíase 3719

Doenças ou distúrbios gastrointestinais (como bypass jejuno-ileal, ressecção intestinal, doença de Crohn, condições
associadas a má-absorção intestinal, hiperoxalúria entérica
pós-derivação urinária)
Sarcoidose
Formação de cálculos geneticamente determinada
Cistinúria (tipo A, B, AB)
Hiperoxalúria primária (HP)
Acidose tubular renal (ATR) tipo I
2,8-hidroxiadenina
Xantinúria
Síndrome de Lesh-Nyhan
Fibrose cística
Drogas associadas à formação de cálculos urinários
(veja capítulo 11 do texto completo)
Anormalidades anatômicas associadas à formação de cálculos
Rim esponja medular (ectasia tubular)
Obstrução da JUP
Divertículo calicial
Estenose ureteral
Refluxo vésico-uretero-renal

10
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Rim em ferradura
Ureterocele

DIAGNÓSTICO
Diagnóstico por imagem
A avaliação padrão inclui uma detalhada história médica e
um exame físico.
A hipótese clínica será, então, amparada por métodos de
imagem apropriados.

Recomendação

NE

GR

A realização imediata dos exames de imagem
é obrigatória nos pacientes com febre ou com
rim único, bem como nos casos de dúvida
diagnóstica.

4

A*

*Atualizado conforme consenso do painel.
Se disponível, 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 de exames de imagem. O Rx abdominal
não deve ser realizado se a tomografia computadorizada
sem contraste - TCSC - for considerada; no entanto, esse
método é útil ao diferenciar cálculos radiopacos e radiotransparentes, bem como para comparações durante o
seguimento.

Urolitíase 373
11

Recomendação

NE

GR

A TCSC deve ser usada para confirmar o
diagnóstico de litíase em um paciente com
dor lombar aguda, pois é superior à urografia
excretora.

1a

A

Cálculos de indinavir são os únicos cálculos que não são
detectáveis à TCSC.

Recomendação

NE

GR

Um estudo renal contrastado (tomografia
computadorizada ou urografia) está indicado
para planejamento terapêutico da litíase
urinária.

3

A*

* Atualizado conforme consenso do painel.

Avaliação laboratorial
Todo paciente em avaliação em serviço de urgência por
urolitíase necessita realizar uma avaliação laboratorial
sucinta enquanto realiza os exames de imagem.

Recomendações: análises laboratoriais básicas dos
pacientes com litíase no serviço de urgência
Urina

GR

Sedimento urinário/ fitas reagentes para: hemáceas/
leucócitos/ nitrito/ pH

A*

12 Urolitíase
374

Urocultura ou microscopia urinária

A

Sangue
Nível sérico de creatinina/ ácido úrico/ cálcio iônico/
sódio/ potássio/ PCR

A*

Hemograma

A*

Se a intervenção cirúrgica por provável: teste de
coagulação (KTTP e RNI)

A*

* Atualizado conforme consenso do painel.
Exames de sódio, potássio, PCR e de coagulação podem
ser omitidos nos pacientes que se encontram em avaliação
eletiva, fora de situação de urgência.
Pacientes em alto risco de recorrência devem realizar uma
análise mais específica (ver seção TEM, abaixo).
A análise da composição do cálculo deve ser realizada em
todos os primeiros episódios de litíase (GR: A). Ela deverá
ser repetida se ocorrer:
• Recorrência sob prevenção farmacológica.
• Recorrência precoce após intervenção terapêutica, com
eliminação completa dos cálculos.
• Recorrência tardia após um prolongado tempo sem
cálculos (GR: B).
Os procedimentos preferidos de análise da composição dos
cálculos são:
• Defração por Raio-X.
• Espectroscopia infravermelha (EIV).
A análise química, isoladamente, é tida como obsoleta.
Urolitíase 375
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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 prevenção da recorrência da cólica renal

NE

GR

Primeira escolha: iniciar com AINE: diclofenaco*, indometacina ou ibuprofeno.

1b

A

Segunda escolha: morfina, tramadol.

4

C

Diclofenaco de sódio* / alfabloqueador** é
recomendado para combater a dor recorrente
após o tratamento da cólica renal.

1b

A

Tratamento de terceira linha:
Espasmolíticos são alternativas que podem
ser administradas em certas circunstâncias,
nas quais a administração de um fármaco
não-narcótico endovenoso é obrigatória.
AINE = anti-inflamatório não esteroidal.
*Cautela: diclofenaco de sódio afeta a taxa de filtração glomerular em pacientes com função renal reduzida, mas não em
pacientes com função renal normal (NE: 2a).
** Veja a versão completa destas “guidelines”, seção 5.3
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.
14 Urolitíase
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Manejo da sepse no rim obstruído
O rim obstruído e infectado é uma emergência urológica.

Recomendação

NE

GR

Para cálculos obstrutivos associados à
infecção, o sistema coletor deve ser drenado
de modo urgente, tanto através de drenagens
percutâneas quanto de cateteres ureterais.

1b

A

O tratamento definitivo do cálculo deve
aguarda 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 urocultura com antibiograma após a
drenagem do trato urinário.

A*

Iniciar antibióticos imediatamente após a drenagem
urinária (associada a tratamento intensivo, se
necessário).
Revise o tratamento antibiótico após o resultado
dos exames culturais
* Atualizado conforme consenso do painel.

Tratamento do cálculo
Quando estiver sendo tomada a decisão entre a remoção ativa
do cálculo e o tratamento conservador, é importante consideUrolitíase 377
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rar todas as circunstâncias individuais do paciente, as quais
podem afetar a tomada de decisão.

Observação de cálculos ureterais
Recomendações

NE

GR

Em pacientes com cálculos ureterais < 10
mm (sem a indicação de remoção ativa), a
simples observação com avaliações periódicas
é uma opção de tratamento inicial.

1a

A

A estes pacientes, pode-se oferecer medicação
apropriada, a fim de facilitar a passagem dos
cálculos durante o período de observação*.
*Veja também a seção TME.

Recomendações

GR

Os cálculos renais deverão ser tratados em caso
de crescimento, de obstrução urinária, de infecção
sobreposta e de dor (aguda e/ou crônica) associada.

A

É necessário considerar a presença de comorbidades e também a preferência do paciente ao tomar
a decisão de tratamento.

C

Se os cálculos renais não forem tratados, torna-se
necessário realizar avaliações urológicas periódicas.

A

* Atualizado conforme consenso do painel.

Terapia Médica Expulsiva (TME)
Para pacientes com cálculos ureterais que serão mantidos em
378
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conduta conservadora, aguardando a sua eliminação espontânea, o uso oral (ou retal) de AINES (por exemplo, diclofenaco
sódico 100-150 mg/dia, por 3-10 dias) poderá ajudar a reduzir
a inflamação e o risco de dor recorrente.
Medicações alfabloqueadoras reduzem a recorrência da
cólica renal (NE: 1a). Dentre esta classe medicamentosa, a
tansulosina tem sido a droga mais comumente usada nos
estudos de litíase.

Recomendações para TME

NE

GR

Para TME, os alfabloqueadores ou a nifedipina estão recomendados.

A

Os pacientes devem ser orientados sobre os
riscos da TME, incluindo os efeitos colaterais
das drogas utilizadas. Deve-se mencionar o
emprego “off-label” destas drogas nesta indicação.

A*

Os pacientes alocados a condutas conservadoras (passagem espontânea dos cálculos ou
TME) devem estar com o controle adequado
da dor, sem evidência de sepse e com função
renal preservada.

A

Os pacientes devem ser seguidos com exames
de imagem para monitorar a posição do cálculo e para avaliar a presença de dilatação
pielocalicinal

4

A*
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Não se deve optar por TME em crianças,
devido à falta de dados nesta população
específica.

4

C

Evidências

NE

A TEM possui efeito expulsivo inclusive para cálculos de ureter proximal.

1b

Após a litotripsia extracorpórea de cálculos renais
ou ureterais, a TEM acelera e aumenta a probabilidade de stone-free, reduzindo a necessidade de
analgesia pós-procedimento.

1a

Segundo estudos com limitado número de
pacientes, não há indicação para o uso de corticosteroides em combinação com os alfabloqueadores
na TEM.

1b

Quemólise (dissolução) de cálculos urinários
A quemólise percutânea ou oral dos cálculos urinários pode
ser usada como técnica de primeira-linha ou como associação
à litotripsia extracorpórea, à nefrolitotripsia percutânea, à ureterorrenolitotripsia transureteroscópica ou à cirurgia aberta,
com a finalidade de tratar os fragmentos residuais. Entretanto,
seu uso como abordagem de primeira linha pode requerer
muitas semanas para se mostrar efetiva.

380
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Quemólise por irrigação percutânea
Recomendações

GR

Na quemólise percutânea, deve-se colocar, pelo
menos, dois cateteres de nefrostomia, a fim de permitir a irrigação do sistema coletor renal ao mesmo
tempo em que se previne a drenagem do líquido de
quemólise para a bexiga e, similarmente, reduz-se o
risco de aumento da pressão intrarrenal*.

A

Devem-se usar sistemas com controle de pressão e
de fluxo, sempre que possível.
* Alternativamente, pode-se utilizar um cateter único de nefrostomia,
com um duplo J ipsilateral associado à sondagem vesical de demora, a
qual servirá para prevenir o aumento da pressão intrarrenal.
*Adaptado da AAST.

Métodos de quemólise percutânea
Composição
do cálculo

Solução de irrigação

Comentários

Estruvita
Apatita carbonato

Hemiacidrina a 10%,
pH 3,5-4

Utilizado em
combinação
com a litotripsia
extracorpórea
para cálculos
coraliformes.
Risco de parada
cardíaca devido
à hipermagnesemia.
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Bruxita

Hemiacidrina

Pode ser considerada para cálculos residuais.

Cistina

Tri(hidroximetil)aminometano (THAM;
0,3 ou 0,6 mol/L), pH
8.5-9.0

Demora significativamente
mais do que
a quemólise
de cálculos de
ácido úrico.

N-acetilcisteína (200
mg/L)

Ácido úrico

Tri(hidroximetil)aminometano (THAM;
0,3 ou 0,6 mol/L), pH
8,5-9,0

Usado para
eliminação de
fragmentos
residuais.
A quemólise
oral é preferencial.

Quemólise oral
A quemólise oral é eficiente para apenas cálculos de ácido úrico
apenas. O pH urinário deverá ser ajustado entre 7,0 e 7,2.

Recomendações

GR

A dose da medicação alcalinizante deverá ser modificada de acordo com o pH urinário.
Fitas reagentes são utilizadas para monitorar o pH
urinário, sendo recomendado seu uso a intervalos
regulares durante o dia. A urina da manhã deve ser
avaliada.

A

382 Urolitíase

A

Urolitíase 20

O médico deve informar ao paciente a importância
da correta aderência ao tratamento.

A

Litotripsia extracorporeal (LECO)
A taxa de sucesso da LECO depende dos seguintes fatores:
• Tamanho, localização (ureteral, piélico ou calicinal) e
composição (densidade) do cálculo;
• Biotipo do paciente;
• Performance do litotritor (LECO).
Contraindicações da LECO
As contraindicações para emprego da LECO são poucas:
• gravidez;
• alterações da coagulação;
• infecções urinárias não tratadas;
• malformações esqueléticas acentuadas e obesidade severas;
• aneurisma arterial na proximidade do cálculo;
• obstrução anatômica distal ao cálculo.
Colocação de duplo J antes da LECO
Cálculos renais
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

A colocação de duplo J como rotina não está
indicada para o tratamento com LECO dos
cálculos ureterais.

1b

A
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Recomendações para melhor prática clínica
Marca-passo
Os pacientes com marca-passo podem ser tratados com
LECO, desde que sejam tomadas algumas precauções técnicas; pacientes com cardioversores implantados 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.

Recomendação – Freqüência de choque

NE

GR

A freqüência de choque ótima é de 1,0 (até
1,5) Hz

1a

A

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).
Protocolo de procedimento
Os resultados do tratamento são operador-dependentes.
Neste sentido, um controle cuidadoso na localização do
cálculo irá contribuir sensivelmente para a qualidade do
resultado.
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Controle da dor
É preciso um controle cuidadoso da dor durante o tratamento, a fim de limitar os movimentos por ela induzidos, bem
como as incursões respiratórias excessivas.
Profilaxia antibiótica
Nenhuma profilaxia standard é recomendada para a LECO.

Recomendação

NE

GR

Em casos de cálculos infectados ou com bacteriúria, antibióticos deverão ser dados antes
da LECO.

4

C

Terapida Médica Expulsiva após a LECO
A TEM após a LECO de cálculos renais ou ureterais pode
acelerar a eliminação e aumentar a taxa de stone-free, além
de reduzir a necessidade de tratamento analgésico posterior.

Nefrolitotripsia percutânea (NPC)
Recomendação

GR

Os litotritores ultrassônicos, balísticos e Ho:YAG
laser são recomendados para a litotripsia através de
nefroscópios rígidos.

A*

Quando for usado instrumental flexível, o Ho:YAG
laser é a fonte de energia mais efetiva disponível.
* Atualizado conforme consenso do painel.
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Recomendações para melhor prática clínica
Contra-indicações:
• aplicam-se todas as contra-indicações para a anestesia
geral;
• infecção urinária não-tratada;
• sobreposição intestinal atípica;
• tumor na área presumida de acesso;
• potencial tumor maligno renal;
• gravidez

Recomendação pré-operatória – imagem

GR

Técnicas de imagem pré-procedimento, incluindo
exames contrastados quando possível, ou um estudo retrógrado quando for iniciado o procedimento,
é mandatório para avaliar o cálculo, a anatomia do
sistema coletor renal e assegurar a segurança do
acesso renal.

A*

* Atualizado conforme consenso do painel.
Posicionamento do paciente: prono ou supino?
Tradicionalmente, o paciente é posicionado em decúbito
prono para a NPC. A posição supina também pode ser adotada, mostrando inclusive vantagens ao diminuir o tempo operatório, permitir o acesso simultâneo retrógrado trans-uretral,
além de facilitar a anestesia. Como desvantagens do decúbito
supino, cita-se a limitação aos movimentos do instrumental e
a necessidade de equipamentos apropriados.

386
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Uso de nefrostomia e de duplo J após a NPC

Recomendação

NE

GR

Constitui-se em alternativa segura para os
casos não-complicados de NPC a opção de
não deixar nefrostomia ou mesmo cateter
duplo J (tubeless).

1b

A

Ureterorrenoscopia (URS)
(incluindo o acesso retrógrado ao sistema coletor renal)
Recomendações para melhor prática clínica em URS
Antes do procedimento, as seguintes informações devem ser
obtidas e levadas em consideração (NE: 4):
• história clínica;
• exame físico (por exemplo, para detectar anormalidades
congênitas ou anatômicas);
• deve-se suspender os tratamentos anti-agregantes plaquetários e as medicações anticoagulantes. Todavia, a URS
pode ser realizada em pacientes com alterações hemorrágicas, com apenas moderado aumento da probabilidade de
complicações;
• exames de imagem.

Recomendação

GR

Profilaxia antibiótica deve ser administrada.

A*

Contra-indicações
Além das contra-indicações específicas para o procedimento
Urolitíase
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de anestesia geral, a URS poderá ser realizada em todos os
pacientes, sem qualquer contra-indicação específica.
Acesso ao trato urinário superior
A maioria das intervenções são realizadas sob anestesia geral,
embora as anestesias local e raquidianas sejam também alternativas possíveis. A sedação endovenosa é factível para os
cálculos distais, especialmente em mulheres.
A URS anterógrada é uma opção para um cálculo grande,
impactado no ureter proximal.
Aspectos de segurança
Há necessidade de se dispor de um equipamento de fluoroscopia na sala cirúrgica.
Se o acesso ureteral não for possível, a inserção de um cateter
duplo J, seguido de uma URS em 7 a 14 dias, oferece uma
alternativa apropriada para a dilatação ureteral.

Recomendação

GR

Recomenda-se a colocação de uma guia de segurança durante a URS.

A*

* Atualizado conforme consenso do painel.

Bainhas de acesso ureteral
As bainhas de acesso ureteral com cobertura hidrofílica podem
ser inseridas sobre um fio guia, com a extremidade colocada no
ureter proximal. Elas permitem múltiplos e fáceis acessos ao trato
urinário superior, facilitando significativamente a URS e melhorando a visão endoscópica, por estabelecer um fluxo contínuo,
diminuindo a pressão intrarrenal e reduzindo o tempo cirúrgico.
388
26 Urolitíase

Retirada dos cálculos
O objetivo da intervenção endourológica é a completa remoção dos cálculos (especialmente dos cálculos ureterais).
A fragmentação isolada dos cálculos, sem a retirada dos mesmos, têm um alto risco de formação de novos cálculos e de
complicações pós-operatórias.

Recomendações

NE

GR

A extração dos cálculos sem visualização
endoscópica do cálculo (às cegas) nunca
deve ser realizada.

4

A*

Cestas de nitinol preservam a deflexão da
ponta do ureterorenoscópio flexível, e o formato sem ponta (tipless) das cestas reduz o
risco de lesão da mucosa.

3

B

Cestas de nitinol são mais adequadas para o
uso em URS flexível.
A litotripsia com Ho:YAG laser é o método
preferido quando se opta pela URS flexível.

B

* Atualizado conforme consenso do painel.
Colocação de duplo J antes e após a URS
A colocação prévia de duplo J facilita o manejo dos cálculos,
melhorando a taxa de stone-free e reduzindo a ocorrência de
complicações. Após a URS, deve-se colocar um cateter duplo
J nos pacientes com risco aumentado de complicações.
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Recomendação

NE

GR

A colocação de um duplo J é opcional, tanto
antes quanto após uma URS não-complicada.

1a

A

Cirurgia aberta
A maioria dos cálculos devem ser abordados primariamente
por NPC, URS, LECO ou uma combinação destes procedimentos. A cirurgia aberta pode ser válida como abordagem
primária para casos selecionados.
Indicações para cirurgia aberta:
• Cálculos complexos e grandes
• Falha de tratamento (LECO e/ou NPC ou URS)
• Anormalidades anatômicas intra-renais: estenoses infundibulares, cálculo em um divertículo calicinal (particularmente em um cálice anterior), obstrução da junção ureteropélvica; estenose, se os procedimentos endourológicos
falham ou não são promissores.
• Obesidade mórbida
• Deformidade no esqueleto, contraturas e deformidades
fixas dos quadris e pernas
• Comorbidades associadas
• Cirurgia aberta concomitante
• Pólo inferior renal não-funcionante (nefrectomia parcial),
rim afuncional (nefrectomia)
• Escolha do paciente após falhas dos procedimentos minimamente invasivos; o paciente pode preferir um único
procedimento e evitar o risco de necessitar de mais de
uma NPC
390
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• Cálculos em um rim ectópico, onde o acesso percutâneo e
a LECO podem ser difíceis ou impossíveis
• Para a população pediátrica, as mesmas considerações são
aplicáveis.

Cirurgia laparoscópica
A cirurgia laparoscópica está progressivamente substituindo a
cirurgia aberta.
Indicações para a cirurgia laparoscópica de cálculos renais:
• cálculos renais complexos;
• falha de LECO e/ou procedimentos endourológicos pre
gressos;
• anormalidades anatômicas;
• obesidade mórbida;
• nefrectomia em caso de rim afuncional.
Indicações para a cirurgia laparoscópica de cálculos ureterias:
• cálculos grandes e impactados;
• cálculos ureterais múltiplos;
• casos com condições associadas que requerem cirurgia;
• quando outros procedimentos menos invasivos falharam.
Se indicada para cálculos ureterais proximais, a ureterolitotomia laparoscópica tem a maior taxa de stone-free, quando
comparada com a URS e com a LECO (LE: 1a).
A ureterolitotomia laparoscópica deve ser considerada quando outras modalidades não-invasivas ou pouco invasivas
demonstram falhas.
Urolitíase 391
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Recomendações

NE

GR

A remoção laparoscópica ou aberta de cálculos pode ser considerada para raros casos
onde a LECO, a URS e as técnicas percutâneas falham ou são aptas ao insucesso.

3

C

Quando há experiência, a cirurgia laparoscópica deve ser preferida à cirurgia aberta.

3

C

Para ureterolitotomia, a laparoscopia é recomendada em casos de cálculos grandes e
impactados, ou quando a litotripsia endoscópica ou a LECO falham.

2

B

Indicação para remoção ativa e seleção do procedimeto
Ureter:
• cálculos com uma baixa probabilidade de eliminação espontânea;
• dor persistente, apesar da adequada medicação analgésica;
• obstrução persistente;
• insuficiência renal (falência renal, obstrução bilateral, rim
único)
Rim:
• crescimento do cálculo;
• cálculos em pacientes de alto risco para formação de cálculos;
• obstrução causada por cálculos;
• infecção;
• cálculos sintomáticos (em geral: dor, hematúria);
• cálculos > 15 mm;
• cálculos < 15 mm, se a observação não é a opção de escolha;
392
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• preferência do paciente (situação médica e social);
• cálculos persistentes > 2-3 anos.

Recomendações

GR

Para cálculos calicinais assintomáticos em geral,
o acompanhamento ativo anual com avaliações
dos sintomas e dos exames de imagem (Rx, ultra-sonografia, TCNC) é uma opção nos 2 a 3 anos
seguintes ao diagnóstico. Após isto, deve-se considerar uma intervenção.

C

A observação pode estar associada a um maior risco
de necessitar procedimentos mais invasivos.

REMOÇÃO DOS CÁLCULOS
Recomendações

GR

Cultura de urina e microscopia é obrigatória antes
de qualquer tratamento ser planejado.
Qualquer infecção urinária deve ser tratada quando
a remoção dos cálculos é planejada.
Deve-se interromper as medicações anticoagulantes
e as anti-agregantes plaquetárias, em particular se a
LECO é planejada.
Se a terapia com as medicações anticoagulantes e
as anti-agregantes plaquetárias não devem ser interrompidas, deve-se preferir a URS como abordagem
terapêutica de escolha.

A*
A
B

* Atualizado conforme consenso do painel.
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Cálculos radiotransparentes de ácido úrico (não os de urato
de sódio ou de urato de amônio), podem ser dissolvidos com
a quemólise oral. O ajuste desta abordagem é feito pela determinação do pH urinário.

Recomendação

GR

É imperativo um cuidadoso monitoramento dos cálculos radiotransparentes durante e após a terapia.

A

* Atualizado conforme consenso do painel.
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Careful monitoring of radiolucent stones during/after A
therapy is imperative.
* Upgraded based on panel consensus.

Seleção do procedimento para remoção ativa dos cálculos renais
Selection of procedure for active removal of renal stones
Figura 1: Algoritmo terapêutico para os cálculos na pelve
renal ou
cálices superior
oufor
médio.
Figure
1:nos
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Figure 2: Treatment algorithm for renal calculi in the inferior calyxterapêutico para os cálculos nos cálices inferiores
Figura 2: Algoritmo
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remoção
cálculosofureteteral
stones
(GR:
A*)
rais (GR: A*)
Primeira escolha

First choice

Segunda escolha

Second choice
URS
Proximal ureter > 10 mm URS (retrograde or antegrade)
Ureter proximal (> URS (retrógrada ou anterógrada) ou
10 mm)
LECOor SWL
Distal
ureter
<
10
mm
URS or SWL
Ureter distal (< 10 URS ou LECO
Distal
URS
SWL
mm) ureter > 10 mm
Ureter proximal (< LECO
Proximal
ureter < 10 mm SWL
10 mm)

*Upgraded
following
Ureter distal
(> 10 panel
URSconsensus.

URS

LECO

mm)

* Atualizado conforme consenso do painel.
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Recomendação

GR

A remoção anterógrada percutânea dos cálculos
ureterais é uma alternativa quando a LECO não está
indicada ou quando ela apresenta falhas terapêuticas,
bem como quando não se obtém acesso ao trato
urinário superior de forma retrógrada (URS).

A

Os pacientes devem ser informados que a URS
anterógrada está associada com uma chance
aumentada de stone-free mediante a execução de
um procedimento único, mas ela apresenta maiores
taxas de complicações.

A

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 TEM aumenta a eliminação da rua de cálculos.

1b

A

A drenagem percutânea está indicada para a
rua de cálculos associada com infecção e febre.

4

C

A LECO está indicada para a rua de cálculos,
quando fragmentos grandes estão presentes.

4

C

A URS está indicada para a rua de cálculos sintomática e na falha das outras terapias.

4

C

Urolitíase
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Cálculos residuais
Recomendações

NE

GR

A identificação dos fatores de risco bioquímicos 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
cálculos devem ser seguidos regularmente.

4

C

Após a LECO e a URS, a MET está recomendada, com o uso de medicações alfa-bloqueadoras, a fim de aumentar a eliminação dos
fragmentos e reduzir a probabilidade de fragmentos residuais.

1a

A

Para os resíduos de cálculos bem fragmentados, localizados nos cálices renais inferiores,
técnicas de inversão da posição, associadas ao
aumento da diurese e da percussão mecânica
facilitam a eliminação dos cálculos.

1a

B

Tanto a indicação da remoção dos cálculos residuais quanto a
seleção do procedimento a ser empregado com este fim serão
baseados nos mesmos critérios do tratamento primário dos
cálculos urinários, inclusive com a possibilidade de repetição
da LECO.

398
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Manejo dos cálculos urinários e problemas correlates durante a gravidez
Recomendações (GR: A*)
A ultra-sonografia é o método de escolha para avaliação
dos cálculos em mulhes grávidas.
Em pacientes sintomáticas, grávidas e com suspeita de cálculos ureterais, tanto a urografia excretora limitada quanto
a ressonância nuclear magnética ou a renografia com radioisótopos são métodos diagnósticos de possível emprego.
Após o diagnóstico, deve-se ter como primeira linha de
conduta o manejo conservador, para todas as gestantes com
casos de litíase urinária não-complicada (exceto para aqueles que têm indicação clínica de intervenção cirúrgica).
Se a intervenção se tornar necessária, a colocação de um
cateter duplo J, a realização de uma nefrostomia ou um procedimento ureteroscópio são opções válidas em gestantes.
Faz-se necessário o acompanhamento regular, até a
remoção final dos stents, devido à elevada taxa de incrustação que eles apresentam durante a gestação.
* Atualizado conforme consenso do painel.

Manejo dos cálculos nas crianças
A eliminação espontânea dos cálculos e dos fragmentos
pós-LECO é mais provável nas crianças que nos adultos
(NE: 4). Para os pacientes pediátricos, as indicações de
LECO e de NPC são similares às dos adultos, apenas com
a eliminação mais provável dos fragmentos residuais. As
Urolitíase 399
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crianças com cálculos renais com diâmetro acima de 20
mm (~ 300 mm2) são candidatos ideais à LECO.

Recomendação

GR

O método de imagem de primeira escolha nas
crianças é o ultra-som, devendo incluir uma análise
do rim, da bexiga cheia e das porções distais dos
ureteres.

A*

* Atualizado conforme consenso do painel.

Cálculos em situações excepcionais
Cálculos em divertículos
calicinais

LECO, NPC (se possível)
ou RSC retrógrada.
Pode também ser removido
através de cirurgia retroperitoneal laparoscópica.
Os pacientes podem se tornar assintomáticos devido
à desintegração (LECO),
mas o material bem-desintegrado poderá permanecer
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.
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Cálculos em rins pélvicos

LECO, RSC retrógrada ou
cirurgia laparoscópica.
Para pacientes obesos, a
opção é LECO, NPC, RSC
retrograde ou cirurgia
aberta.

Pacientes com obstrução da
junção ureteropélvica (JUP)

Quando a anormalidade de
fluxo deve ser corrigida,
os cálculos poderão ser
removidos tanto durante
uma endopielotomia percutânea quanto durante
uma cirurgia aberta.
A URS poderá ser realizada
junto com a endopielotomia com Ho:YAG laser.
Uma incisão com Acucise
pode ser considerada, desde
que haja condições de que
os cálculos não entrem na
incisão.

Cálculos em rins transplantados

A NPC é a modalidade
recomendada, embora
sejam alternativas válidas
tanto a LECO como a URS
flexível.

Urolitíase 401
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Cálculos em derivações
Necessitam de um manejo
Tradução
urináriasautorizada para língua portuguesa:
individualizado.

Gilberto Laurino Almeida
Urologista

Para cálculos pequenos a
LECO é efetiva.

A NPC e a URS flexível
Titulo de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia anterógrada são os proTiSBU
cedimentos endourológicos
Instituto Catarinense de Urologia/Itajaí-SC
freqüentemente usados.
Este folheto é baseado nas diretrizes da EAU mais abrangentes (ISBN 978-

Muitas vezes, representam
Cálculos formados em
reservatórios urinários con- um problema de difícil
Urology no seu website, http://www.uroweb.org.
solução.
tinentes

90-79754-70-0), disponível a todos os membros da European Association of

Cada cálculo deve ser considerado e tratado de uma
maneira individualizada.
Cálculos em pacientes com
bexiga neurogênica

Para remoção dos cálculos, todos os métodos são
aplicáveis, sendo selecionados conforme a situação
individual.
É muito importante um
cuidadoso acompanhamento pós-tratamento,
incluindo medidas preventivas de novos episódios de
cálculos.

Considerações gerais para prevenção de recorrência (para
todos os pacientes com cálculos)
• Aumentar ingesta hídrica (2,5 a 3 litros/dia, pH neutro);
402
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• Manter uma dieta balanceada;
• Rever o estilo de vida.

Pacientes sob alto risco: realizar avaliação metabólica específica e o tratamento farmacológico apropriada.
O tratamento farmacológico dos cálculos urinários deve
ser baseado numa análise do cálculo e numa análise laboratorial sangüínea e urinária (em duas amostras consecutivas de urina de 24 horas)

Tratamento farmacológico dos cálculos de oxalato de cálcio
(afastada a presença de hiperparatireoidismo)
Fator de risco

Tratamento sugerido

NE

GR

Hipercalciúria

Tiazídicos + citrato de
potássio

1a

A

Hiperoxalúria

Restrição de oxalato

2b

A

Hipocitratúria

Citrato de potássio

1b

A

Hiperoxalúria
entérica

Citrato de potássio

3-4

C

Suplementação de
cálcio

2

B

Pequeno volume
urinário

Aumentar a ingesta de
líquidos

1b

A

Acidose tubular
renal distal

Citrato de potássio

2b

B

Hiperoxalúria
primária

Piridoxina

3

B

Urolitíase
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Tratamento farmacológico dos cálculos de fosfato de cálcio
Fator de risco

Racional

Medicação

Hipercalciúria

Excreção
urinária de
cálcio > 8
mmol/dia

Hidroclorotiazida,
iniciando com 25
mg/dia e aumentando até 50 mg/dia

pH urinário
inadequado

pH constantemente > 6,2

L-Metionina, 200500
mg 3 vezes por
dia, com o objetivo
de reduzir o pH
urinário a 5,8-6,2

Infecção do
trato urinário

Erradicação de
infecções por
bactérias que
expressem
urease.

Antibióticos

Hiperparatireoidismo
Os níveis séricos elevados de cálcio ionizado (ou cálcio
total e albumina) requerem uma avaliação da molécula
intacta do paratormônio (PTH) para confirmar ou excluir
um hiperparatireoidismo. O hiperparatireoidismo primário
só será curado com cirurgia.

404
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Tratamento farmacológico do cálculo de ácido úrico e de
urato de amônio
Fator de risco

Racional para o tratamento farmacológico

Medicação

pH urinário
inadequado

pH urinário
constantemente ≤ 6,0
nos cálculos de ácido
úrico

Alcalinizar
a urina com
bicarbonato
ou citrato de
sódio.
Prevenção:
objetivar pH
urinário entre
6,2-6,8.
Quemólise:
objetivar pH
urinário entre
7,0-7,2.

pH urinário
constantemente > 6,5
nos cálculos de urato
de amônio

Antibióticos
adequados
no caso de
infecção
urinária.
L-Metionina,
200-500 mg 3
vezes por dia;
objetivando
pH urinário
entre 5,8-6,2.

Urolitíase 405
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Hiperuricosúria

Excreção de ácido
úrico
> 4,0 mmol/dia

Alopurinol 100
mg/day
(NE: 3; GR: B)

Hiperuricosúria e
hiperuricemia

Alopurinol
100-300 mg/
dia,
dependendo da
função renal

Cálculos de infecção e estruvita
Recomendações terapêuticas

NE

GR

Antibioticoterapia de curso breve

3

B

Antibioticoterapia de curso longo

3

B

Acidificação da urina: cloreto de amônio; 1 g,
2 - 3 x por dia

3

B

Acidificação da urina: metionina; 200-500
mg, 1 - 3 x por dia

3

B

Inibidores da urease

1b

A

Remoção cirúrgica dos cálculos tão completamente quanto possível
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Tratamento farmacológico dos cálculos de cistina
Fatores de
risco
Cistinúria

pH urinário
inadequado

Racional para o
tratamento
farmacológico
Excreção de
cistina > 3,0-3,5
mmol/dia

Aumentar a
solubilidade da
cistina urinária,
que é maxima
no pH urinário
entre 7,5-8,5

Medicação

Alphamercaptopropionil
glicina, iniciando com
250 mg/dia e aumentando até o máximo
de 2 g/dia
OBS: HÁ
POSSIBILIDADE DE
TAQUIFILAXIA (NE:
3; GR: B)
Alcalinizar com citrato ou bicarbonato
de sódio.
Dose de acordo com
o pH urinário (NE:
3, GR: B)

Tratamento dos cálculos de 2,8-hidroxiadenina e de
xantina
Ambos os tipos de cálculos são raros. Em princípio, o diagnóstico e a prevenção específica são similares aos cálculos de
ácido úrico.

Urolitíase 407
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Investigação de pacientes com cálculos de composição
desconhecida
Investigação

Racional para investigação

História clínica

História de cálculos (eventos de formação de cálculos, história familiar)
Hábitos dietéticos
Uso de medicações

Diagnóstico por
imagem

Ultra-sonografia na suspeita de litíase
TCNC (com determinação da densidade dos cálculos em unidades
Houndsfield, o que proporciona
informações sobre a composição dos
cálculos)

Análise
sangüínea

Creatinina
Cálcio (iônico ou total + albumina)
Ácido úrico

Análise urinária

pH urinário (medir em cada micção,
mínimo de 4 vezes por dia)
Testes com fitas reagentes: leucócitos, eritrócitos, nitrites, proteínas, pH
urinário.
Cultura de urina Microscopia do sedimento urinário (urina da manhã)
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Tradução para o Português:
Charles Edison Riedner
Membro titular da SBU.
Mestre e doutor em Ciências Médicas pela UFRGS.

Revisão:
Dr. Márcio Augusto Averbeck - TISBU
O processo de tradução para Língua Portuguesa foi realizado sob supervisão
da Sociedade Brasileira de Urologia. A European Association of Urology EAU, juntamente com a “Guidelines Office”, não se responsabiliza pela correção das traduções disponibilizadas.

Estas recomendações são baseadas numa publicação mais extensa da EAU
guidelines (ISBN 978-90-79754-83-0), disponíveis a todos os membros da
European Association of Urology no endereço eletrônico http://www.uroweb.org.
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DIRETRIZES PARA
TRANSPLANTE RENAL
G. Karam (presidente), T. Kälble, A. Alcaraz, F.T. Aki,
K. Budde, U. Humke, F. Kleinclauss, G. Nicita,
J.O. Olsburgh, C. Süsal

Introdução
As disposições e condutas em transplante renal variam
significativamente, as diretrizes fornecem somente orientações gerais.

Doação renal
Há um importante hiato entre doações e demanda por
transplantes renais, com número insuficiente de doadores falecidos. Entretanto, há uma forte tendência para
aumento nos transplantes intervivos.

Recomendações para aumento nas doações

GR

Doadores falecidos
Em todos os países sem lei de consentimento presumido, há esforços para recrutar doadores através
de um registro optativo ou de cartões de doadores.
Maior uso de doadores cujos batimentos cardíacos
já cessaram, “non-heart-beating donors”. Criação
de políticas para admissão desses doadores.
Uso selecionado de doadores falecidos após os
60 anos.
410 Transplante Renal

C

B

B
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Órgãos de doadores falecidos após os 70 anos
deveriam ser avaliados individualmente.
Doadores para transplantes intervivos

B

A doação de órgãos deveria ser considerada uma
gesto de caridade. A sociedade pode expressar
gratidão através de títulos honrosos (Ex.: medalha de honra, seguro doação).
Explorar doação intervivos quando o paciente
encontra-se no início do quadro de insuficiência
renal terminal.

C

Decisões sobre rins com múltiplas artérias ou anomalias anatômicas devem ocorrer individualmente.

C

A nefrectomia laparoscópica obtém o mesmo
resultado (complicações, funcionamento e
sobrevida do enxerto) que a cirurgia aberta, com
menor morbidade pós-operatória, menor tempo
de recuperação e melhores resultados cosméticos.
A nefrectomia laparoscópica aumenta o número
de possíveis doadores.
A laparoscopia é uma maneira de aumentar o
número de transplantes intervivos.

C

A

C
C

Seleção de doadores renais e critérios de recusa
A condição física do doador e principalmente do órgão a ser
doado, é mais importante que a idade. Fatores de risco importantes para a falência do órgão constituem histórico de diabetes ou hipertensão grave com lesão dos vasos da retina. Fatores
8
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que excluem potenciais doadores ou que limitam a doação
única em vez de múltiplos órgãos são infarto do miocárdio,
angina grave, doença vascular grave e hipotensão duradoura,
oligúria e longo período de internação em UTI.
O doador potencial deve ser avaliado quanto ao vírus da imunodeficiência humana ( HIV-1 e HIV-2), hepatite C (HCV),
hepatite B ( HbsAg e Anti-HBc), hepatite aguda (transaminases
hepáticas), citomegalovírus (CMV), Epstein-Barr se o receptor
for pediátrico, sífilis, sepsis, tuberculose, outras infecções e
história familiar (ou possíveis sinais clínicos) de doença de
Creutzfeldt-Jacob.
Circunstâncias diferentes aplicam-se quando um receptor já
está infectado com HIV ou hepatite, então o transplante de um
doador infectado torna-se possível para casos selecionados.
História prévia de malignidade não é uma contraindicação para
doação de órgãos. Entretanto, contraindicações absolutas são
câncer ativo ou metastático (com raras exceções, ex.: testículo)
e cânceres com altas taxas de recorrência, ex.: linfomas. Devese excluir metástase como causa de sangramento intracraniano, em um potencial doador com sangramento de etiologia
não estabelecida.
Para excessões específicas, em caso de malignidade, consultar
o Guideline completo.
Órgãos de doadores marginais devem ter “clearence” de creatinina calculado de 50-60 mL/min. Rins com “clearence” < 50
mL/min somente são adequados para transplante duplo.
412 Transplante Renal
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Recomendações para doadores com morte
encefálica

GR

Considerar todo paciente com morte encefálica
como doador potencial, sem limites de idade.
Obter consentimento para coleta de órgãos conforme legislação vigente. O consentimento sempre
é recomendado, inclusive em países cuja legislação presume o consentimento.
Sempre excluir indivíduos que se recusaram a
doar durante a vida.
O doador acometido por doença potencialmente
transmissível (infecção, neoplasia) deve ser cuidadosamente avaliado, considerando riscos e benefícios ao receptor.
Um órgão de boa qualidade deve ser assegurado
ao receptor e todo centro transplantador deve estabelecer seu próprio protocolo de inclusão. Órgãos
marginais só podem ser usados após avaliação completa. Oriente o receptor e confirme sua aceitação.

Técnicas cirúrgicas

B

C

GR

Transplantes intervivos estão associados a maiores
taxas de sucesso com relação àqueles de doador
falecido.

10 Transplante Renal
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O cirurgião é responsável pela certificação de que
o doador seja clínica e psicologicamente adequado
e de que o órgão esteja em plenas condições para o
implante com sucesso provável.

B

Sempre deixar o doador com o melhor órgão. A
abordagem transperitonial aumenta o risco de complicações esplênicas e intestinais.

B

Nefrectomia aberta deve ser realizada por abordagem
extraperitonial através de lombotomia ou incisão
subcostal.
Nefrectomia laparoscópica ( intra ou extraperitonial)
deve ser realizada por cirurgiões especificamente
treinados.

B

Laparoscopia “hand-assisted” minimiza tempo de isquemia quente quando comparada a laparoscopia clássica.

B

B

Receptor renal
A avaliação pré-operatória cuidadosa de todos os candidatos a
transplante é de suma importância para melhorar a sobrevida
do órgão e do paciente. A avaliação deve ser sistemática.

Recomendações para terapia pré-transplante

GR

No trato urogenital com anomalia, avaliação meticulosa faz-se necessária e o estudo urodinâmico
constitui a principal investigação.

B/C

Se a terapia farmacológica ou o cateterismo
intermitente falharem ou não forem possíveis, há
indicação para derivação urinária (reservatórios
continentes, condutos ou cistoplastia).

B/C
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Retirada de rins com doença policística autossômica dominante, se houver restrição de espaço
ou complicações (infecção crônica, suspeita de
malignidade).

B/C

Outras considerações especiais no receptor

Recomendações

GR

Malignidade ativa é uma contraindicação porque a
imunossupressão pode agravar a doença de base, prejudicando o paciente e o resultado do transplante.

B

O período de espera para o transplante em receptores
com histórico de doença maligna depende do tipo, do
estágio TNM e graduação tumoral, além da idade e
condições clínicas do paciente.

B

A infecção ativa pode exacerbar-se após o transplante
e afetar a sobrevida.

B

O rastreamento para infecções virais e bacterianas em
todos os candidatos a transplante deve incluir: hepatite
B, hepatite C, HIV, citomegalovírus e tuberculose.
O rastreamento de todos os pacientes em todas as
subespecialidades não é necessário. Entretanto, um
indivíduo com história clínica e exame suspeito
de infecção localizada deve ser encaminhado ao
especialista (otorrinolaringologista, odontólogo,
dermatologista, urologista e/ou ginecologista), para
descartar todos os focos possíveis.
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Reavaliação de pacientes não colaborativos (ou com
comorbidades muito graves) pode ser apropriada.
A avaliação pré transplante deve focar em doenças
cardíacas. Esta deve ser intensiva em pacientes de
alto risco para doença isquêmica, no intuito de
excluir insuficiência coronariana. Revascularização
deve ser realizada antes do transplante.

C

Doença arterial periférica é comum em pacientes urêmicos. Atenção especial deve ser dedicada aos vasos
ilíacos, periféricos e do sistema nervoso central, através
de meios diagnósticos e terapêuticos apropriados.

C

Pacientes com diabetes devem ser transplantados.
Requerem extensiva avaliação pré-transplante.

B

Obesidade, por si só, não constitui contraindicação
para transplante. Avaliação completa e tentativa de
perda de peso devem ser recomendadas.

C

Pacientes com risco de coagulopatias devem ser cuidadosamente avaliados, objetivando a prevenção de
eventos tromboembólicos pós-transplante imediato.

C

Doenças que podem influenciar no resultado póstransplante (ex.: diverticulose, colelitíase, hiperparatireoidismo) devem ser identificadas e tratadas, se
possível, antes do transplante.

C

Idade, isoladamente, não é uma contraindicação,
mas o receptor deve passar por avaliação completa,
incluindo riscos e benefícios, e ser aconselhado
sobre o risco aumentado associado à idade avançada.

B

416 Transplante Renal

B

Transplante Renal

13

Recrudescência da doença renal de base é comum,
embora perda do enxerto – por esse motivo não seja.
Somente poucas doenças, com altas taxas de recorrência, e que levam a perda precoce do enxerto, são
contraindicações para transplante. Estes pacientes
devem ser, especialmente, aconselhados antes de
transplantes intervivos.

C

Pareamento (”Matching”) de doadores e receptores
Recomendações

GR

Determinar grupo sanguíneo ABO e fenótipos
HLA- A, -B e –DR em todos os candidatos aguardando transplante.

B

Para evitar rejeição hiperaguda, “cross-matching”
deve ser realizado antes do transplante.

B

Órgãos de doadores falecidos devem ser transplantados em
receptores com o menor número de HLA não pareados,
“HLA mismatches”. Resultados falso positivos para o pareamento podem ocorrer principalmente associados a doenças
autoimunes. Receptores com alto percentual de anticorpos
reativos - “panel-reactive antibodies” (%PRA) - devem ser
posteriormente analisados para garantir “cross-match” negativo. Pareamento no grupo sanguíneo ABO previne rejeição
hiperaguda, porém avanços técnicos têm possibilitado transplantes com sucesso em pacientes ABO incompatíveis.
14 Transplante Renal
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Imunossupressão após transplante renal
A imunossupressão atual tem boa eficácia com adequada
tolerabilidade: inibidor de calcineurina (CNI; ciclosporina
ou tacrolimus ) + micofenolato (micofenolato mofetilMMF) ou micofenolato sódico (EC-MPS) + corticoesteroide
(prednisona ou prednisolona). Terapia de indução também
deve ser ofertada.

Recomendações para imunossupressão

GR

Profilaxia de rejeição com CNI permanesendo a
melhor prática atual.
Escolha do CNI (ciclosporina ou tacrolimus) depende
do risco imunológico, características do receptor, imunossupressão concomitante e fatores socioeconômicos.

A

Monitorar o nível sérico de ciclosporina ou tacrolimus
é obrigatório para prevenir subdoses (aumentam o
risco de rejeição) ou superdoses (aumentam o risco de
efeitos colaterais, particularmente nefrotoxicidade).

A

Micofenolatos são o padrão atual. A dose habitual de
MMF combinado com ciclosporina é de 1g duas vezes
ao dia ou EC-MPS 720mg, duas vezes ao dia.

A

Terapia combinada de micofenolatos com tacrolimus
não está aprovada formalmente. A dose correta de
micofenolato não foi estabelecida, uma vez que pacientes tratados com tacrolimus têm uma exposição maior
ao micofenolato, comparado àqueles tratados com
ciclosporina. A dose inicial recomendada de MMF
combinado com tacrolimus é de 1g, duas vezes ao dia
ou EC-MPS 720mg duas vezes ao dia. Esta dosagem é
frequentemente reduzida em 30-50% em 1 ano.

A

418 Transplante Renal

A

Transplante Renal

15

Monitorar níveis séricos de micofenolatos não pode
ser recomendado para todos os pacientes, devido à
evidência limitada de benefício.

A

Azatioprina pode ser prescrita em população de
baixo risco para imunossupressão inicial, especialmente naqueles intolerantes aos micofenolatos.
Terapia inicial com esteroides permanece como
padrão no período peri e pós-operatório imediato.

A

Para redução dos efeitos adversos dos esteroides,
estes devem ser suspensos na maioria dos pacientes depois de 3-12 meses, quando utilizada terapia
combinada com CNI e micofenolatos.

A

A

Recomendações para outras terapias imunossupressoras
Inibidores mTOR (sirulimus, everolimus)
Rejeição aguda pode ser efetivamente prevenida por
inibidores mTOR combinados com CNI. Reduzir dose
de CNI para evitar nefrotoxicidade.

GR
A

Combinação inicial, sem CNI, com inibidores mTOR
+ micofenolato + esteroide não é suficiente para prevenir rejeição aguda, comparado ao regime padrão.

A

Medidas cirúrgicas profiláticas devem ser tomadas no
período perioperatório quando houver uso de inibidores mTOR, devido ao prejuízo na cicatrização.

A

Inibidores mTOR são uma alternativa aos CNI, quando
houver muitos efeitos colaterais relacionados a estes.

A

Níveis séricos de sirolimus e everolimus devem ser
monitorados regularmente.

A
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Terapia de indução de depleção de células T
Efeitos adversos potencialmente letais incluem maior
incidência de infecções oportunistas graves e malignidade, particularmente doenças linfoproliferativas.
Terapia de depleção de células T não resultou em
melhores resultados globais.
Terapia de depleção de células T não deve ser rotineiramente usada em receptor de baixo risco no
primeiro transplante.
Os pacientes devem ser informados sobre os riscos
aumentados de infecção e câncer.
Anticorpos antirreceptor de interleucina 2 ( IL-2R)
Reduzem a taxa de rejeição aguda, possibilitando
redução na dose de CNI e esteroides.

GR
B

B

B

B
GR
A

Complicações
Rejeição hiperaguda é rara e geralmente ocorre em minutos
ou horas após a vascularização, embora possa ocorrer em
até 1 semana pós-transplante. Resolve-se com a remoção do
enxerto.
Rejeição aguda pode ser classificada em rejeição celular
aguda, mediada por células T (ACR, “T-cell mediated”) ou
rejeição humoral aguda, mediada por anticorpos (AHR, “antibody-mediated”). Testar pacientes com rejeição celular aguda
para anticorpos IgG anti-HLA reativos ao enxerto. Terapia
ampla com esteroides constitui o tratamento inicial. Em
quadros graves, ou resistentes a esteroides, considerar imunossupressão intensificada, com corticoides em altas doses,
tacrolimus e agentes de depleção de células T.
Tratamento da rejeição humoral aguda inclui esteroides,
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tacrolimus e imunoglobulina intravenosa. Anti- CD20 (rituximab) ou agentes de depleção de células T podem ser eficientes.
Uma disfunção crônica do enxerto pode levar meses ou anos
para se desenvolver. Realizar biópsia renal e determinar aloanticorpos específicos do doador, se ocorrerem mudanças
durante o seguimento com creatinina sérica, “clearence” de
creatinina, pressão arterial, lipidograma e excreção urinária
de proteínas. Se fibrose intersticial/atrofia tubular (IF/TA) for
confirmada, iniciar terapia adequada, ex.: controle da hipertensão arterial. Considerar conversão para inibidores mTOR
em pacientes sob terapia com CNI e/ou sinais histológicos
sugerindo toxicidade ao CNI sem proteinúria significativa ( <
800 mg/dia). Alternativas incluem redução da dose de CNI,
sob proteção com micofenolatos ou, em pacientes crônicos,
retirada do CNI e manutenção com micofenolato e esteroides.
Malignidade pós-transplante é uma causa comum de morte a
longo prazo. A maioria afeta a pele ( 40%) ou o sistema linfático (11%). Monitorar pacientes jovens e pacientes que receberam agentes depletores de células T. Rastreamento anual
para câncer e comorbidades é obrigatório.

Rastreamento anual
Um seguimento regular pós-transplante por equipe treinada
e experiente é recomendado, pelo menos, a cada 6-12 meses.
O monitoramento da função renal da imunossupressão e dos
efeitos adversos por um médico a cada 4-8 semanas é altamente recomendado.
18 Transplante Renal
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DIRETRIZES PARA A UROLOGIA
PEDIÁTRICA
(Atualização completa em fevereiro de 2012)

S. Tekgül, H. Riedmiller, H.S. Dogan P. Hoebeke, R. Kovcara,
J.M. Nijman, Chr. Radmayr, R. Stein

Introdução
Devido a abrangência das diretrizes em Urologia Pediátrica
não é objetivo deste trabalho incluir todos os tópicos, mas
proporcionar uma seleção baseada em considerações práticas.

FIMOSE
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 secundária (patológica), que é resultante
de fibrose devido a condições tais como a balanite xerótica
obliterante.
A fimose deve ser diferenciada da aderência do prepúcio na
glande, a qual é um fenômeno fisiológico. Se a extremidade
distal permanece estreita e as aderências estão ausentes, então
este espaço se enche com urina durante a micção e a ponta
do pênis fica com um aspecto abalonado.
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Tratamento
O tratamento da fimose em crianças é dependente da preferência dos pais e pode ser realizado com plastia do prepúcio
ou circuncisão radical após o segundo ano de vida. A plastia
do prepúcio (incisão dorsal ou circuncisão parcial) leva a
uma potencial recorrência da fimose. O freio curto é corrigido por frenulectomia. A meatoplastia pode ser necessária em
alguns casos. A circuncisão na infância deve ser apenas recomendada por razões médicas.
Indicações e Contraindicações
A indicação absoluta para circuncisão é a presença de
fimose secundária. As indicações para cirurgia precoce,
em casos de fimose primária, decorrem de balanopostite
recorrente e infecção urinária recorrente em pacientes sem
outras anormalidades do aparelho urinário. A circuncisão
neonatal rotineira para prevenção do carcinoma de pênis
não é indicada. Contraindicações para a circuncisão são a
presença de coagulopatias, infecção local aguda e anormalidades congênitas do pênis, particularmente a hipospádia
ou pênis embutido. O prepúcio pode ser necessário para
procedimentos de reconstrução.
Tratamento Conservador
Como opção, pode se fazer o tratamento conservador para
a fimose primária, o uso de creme com corticoide (0,05
– 0,10%) pode ser aplicado duas vezes ao dia por um período de 20 a 30 dias. Este tratamento não apresenta efeitos
colaterais. Aderência do prepúcio não responde ao uso do
corticoide.
8424 Urologia Pediátrica

Parafimose
A parafimose é uma situação de emergência. Ela é caracterizada pelo prepúcio retraído com um anel constritivo localizado ao nível do sulco balano-prepucial. O tratamento consiste
na compressão manual do tecido edemaciado, com uma
tentativa subsequente de retração do prepúcio sobre a glande.
Uma incisão dorsal do anel constritivo pode ser requerida.
A circuncisão pode ser efetuada imediatamente ou em um
segundo procedimento.

CRIPTORQUIDIA
A criptorquidia é uma anormalidade congênita muito comum,
e afeta aproximadamente 1% dos recém-nascidos a termo. O
manejo clínico é definido pela classificação em testículos palpáveis e impalpáveis. Os testículos retráteis completaram o seu
descenso, mas podem estar presentes na região inguinal por
um forte reflexo cremastérico; nesse caso, a conduta é apenas
a observação. No caso de testículos impalpáveis bilateralmente,
com qualquer indício de problemas na diferenciação sexual,
são necessárias avaliação endocrinológica e genética urgentes.
(Nível de evidência (NE):3; Grau de recomendação (GR): B).
O exame físico é o único método de diferenciação entre testículos palpáveis e impalpáveis. Não há benefício na realização
de ultrassonografia (US), tomografia computadorizada (TC),
ressonância nuclear magnética (RNM) ou angiografia. A
laparoscopia diagnóstica é o único exame realizado para confirmar, ou excluir a presença de testículo intra-abdominal,
inguinal ou ausência de testículo nos casos de testículos
impalpáveis. (NE: 1b; GR: A). Antes da realização da laparoscopia, com o paciente sob anestesia geral, deve-se examinar
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novamente a região inguinal, porque alguns testículos originalmente impalpáveis podem ser palpados após a anestesia.

Tratamento
Tratamento Clínico
Para prevenir a deterioração da histologia testicular, o tratamento clínico ou cirúrgico deve ser realizado até os 12 a 18
meses de idade. O tratamento clínico com gonadotrofina coriônica humana ou hormônio liberador de gonadotrofinas não é
recomendado para o descenso dos testículos, pois o resultado
é positivo em somente 20% dos casos. Existem algumas evidências de que isso pode melhorar a fertilidade futura, mas ainda
não existem resultados com longo tempo de acompanhamento.
Cirurgia
A cirurgia é diferente para os casos de testículos palpáveis e
impalpáveis. A orquidopexia (abordagem inguinal) é usada
para os casos de testículos palpáveis (até 92% de sucesso). A
exploração inguinal pode ser tentada para testículos impalpáveis, e a laparoscopia, se não houver vasos ou ducto deferente
na região inguinal. A laparoscopia pode ser usada para remoção de testículos, orquidólise e orquidopexia.
A remoção de testículo intra-abdominal em meninos com
mais de 10 anos e com testículo contralateral normal pode ser
efetuada. Nos meninos com menos de 10 anos de idade ou
com testículo intra-abdominal bilateral, pode ser realizada a
orquidopexia em 1 ou 2 estágios (Fowler-Stephens). O auto-transplante com microcirurgia tem uma taxa de sucesso de
90%, mas requer habilidade e experiência técnica.
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Prognóstico
Os meninos com um testículo criptorquídico têm uma taxa
de fertilidade menor, mas a mesma taxa de paternidade que
os meninos com testículos descidos naturalmente. Os meninos com um testículo criptorquídico têm 20 vezes mais chance de desenvolver uma neoplasia testicular, independente da
escolha do tratamento. A orquidopexia precoce pode reduzir
o risco de câncer testicular e a orquidólise e a orquidopexia
devem ser realizadas entre os 12 e os 18 meses de idade.

HIDROCELE
A obliteração incompleta do processo peritoneovaginal resulta na formação de vários tipos de hidrocele comunicante,
isoladas ou em associação com a presença de outra patologia
intraescrotal (hérnia).
A hidrocele nãocomunicante é encontrada secundária a trauma leve, torção testicular, epididimite, cirurgia para varicocele, ou pode aparecer após o tratamento de uma hidrocele
comunicante.
A hidrocele comunicante varia em tamanho, usualmente
associada à atividade física. O diagnóstico é realizado pela
história e exame físico, o aumento do volume é translucente
e a transiluminação da bolsa escrotal faz o diagnóstico. Se
houver qualquer dúvida sobre a presença de massa intraescrotal, a ultrassonografia deve ser realizada. A presença de
hidrocele contralateral deve ser excluída.
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Tratamento (Cirurgia)
O tratamento cirúrgico não é indicado até 12-24 meses de
idade porque há uma tendência de resolução espontânea.
A cirurgia precoce é indicada se houver suspeita de hérnia
inguinal concomitante ou patologia testicular primária. Não
há evidência de danos ao testículo causados pela presença da
hidrocele.
No grupo de pacientes pediátricos, a operação consiste da
ligadura do processo vaginal patente via incisão inguinal, deixando o coto distal aberto, contudo na hidrocele do cordão, a
massa cística é excisada ou faz-se a remoção do teto do cisto.
Os agentes esclerosantes não devem ser utilizados por causa
do risco de peritonite química no casos do processo peritoneovaginal patente. A abordagem escrotal (técnica de Lord
ou Jaboulay) é usada no tratamento de hidrocele secundária
nãocomunicante.

HIPOSPÁDIAS
As hipospádias são geralmente classificadas de acordo com
a localização anatômica no meato uretral deslocado proximalmente:
• Distal: hipospádia anterior (glandar, coronal ou peniana
distal);
• Intermediária: médio-peniana;
• Proximal: posterior (penoescrotal, escrotal ou perineal);
A patologia pode ser muito mais grave após a liberação da
pele. Os pacientes com hipospádias devem ser diagnosticados ao nascimento. A avaliação diagnóstica também inclui
a avaliação de anormalidades associadas, tais como: criptorquidismo, processo vaginal patente e hérnia inguinal.
428
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As hipospádias graves, com testículos impalpáveis, uni ou
bilateralmente, ou com genitália ambígua, requerem uma
avaliação genética e endocrinológica imediatamente após
o nascimento para excluir intersexualidade, especialmente a hiperplasia adrenal congênita. Gotejamento urinário
e dilatação da uretra requerem exclusão de estenose do
meato. A extensão do pênis com hipospádia pode ser distorcida pela curvatura peniana, pela transposição escrotal,
ou pode ser pequena pelo hipogonadismo. A diferenciação
entre procedimento operatório funcionalmente ou esteticamente necessário é importante para a decisão terapêutica.
Como todos os procedimentos cirúrgicos apresentam risco
de complicações, um completo aconselhamento pré-operatório dos pais é crucial. Os objetivos terapêuticos são
os de corrigir a curvatura peniana, fazer uma neouretra
de extensão adequada, trazer o meato uretral até o topo
da glande e, se possível, obter um aspecto geral cosmético aceitável. Estes objetivos são alcançados pelo uso de
diferentes técnicas cirúrgicas, de acordo com os achados
individuais.

Cirurgia
A idade para o reparo das hipospádias primárias é, usualmente, de 6-18 meses. Para a reoperação de hipospádias, não há
diretrizes definidas. Um resultado funcional e estético em
longo prazo é excelente nos casos de reparo de hipospádias
anterior. A taxa de complicações em reparos de hipospádias
proximais é mais alta.
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MICROPÊNIS
O micropênis é definido como um pênis normalmente formado, mas com tamanho pequeno, com um comprimento
esticado menor do que 2,5 cm +/- o desvio padrão abaixo da
média (Tabela 1).

Tabela 1: Comprimento do pênis em meninos
(Feldmann e Smith).
Idade

Média +/- desvio padrão (cm)

Recém-nascido

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
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VARICOCELE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
A presença de varicocele é incomum antes dos 10 anos de
idade, mas torna-se mais frequente no início da puberdade.
Problemas relacionados à fertilidade ocorrerão em 20% dos
adolescentes com varicocele, sendo que o efeito deletério da
varicocele tende a se agravar com o passar do tempo.
Recuperação do crescimento testicular e melhora dos parâmetros seminais tem sido relatadas após a realização da
varicocelectomia em adolescentes. A varicocele geralmente
é assintomática e, raramente, causa dor na população dessa
idade. Ela pode ser percebida pelo paciente, ou por seus pais
ou pode ser diagnosticada pelo pediatra em uma avaliação
rotineira. O diagnóstico e a classificação dependem dos achados clínicos e da avaliação com ultrassonografia.

Tratamento (Cirurgia)
A intervenção cirúrgica se baseia na ligadura ou oclusão das
veias espermáticas internas. A preservação microcirúrgica
linfática com microscopia ou laparoscopia está associada a
uma redução da taxa de recorrência e complicações. Ainda
não existem evidências de que o tratamento da varicocele na
infância e adolescência promova um melhor resultado andrológico do que o tratamento realizado mais tardiamente.
O acompanhamento dos adolescentes deve ser feito com
medida dos testículos anualmente. Após a adolescência o
acompanhamento pode ser feito pelo espermograma.
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Figura 2- Algoritmo para o diagnóstico de varicocele em
Figure 2: Algorithm for the diagnosis of varicocele in chilcrianças e adolescentes.
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Figura 3- Algoritmo para tratamento de varicocele em
Figure 3: Algorithm for the treatment of varicocele in chilcrianças e adolescentes.
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ENURESE NOTURNA MONOSINTOMÁTICA
A enurese é definida como a presença de incontinência urinária durante a noite. Qualquer perda durante o sono abaixo da
idade de 5 anos é considerada enurese. É importante observar se este é um sintoma isolado. Devido a um desequilíbrio
entre o débito urinário noturno e a capacidade de armazenamento da bexiga, a bexiga fica repleta facilmente à noite
e a criança terá que levantar para urinar, ou então a micção
ocorrerá durante o sono. O diário miccional, que registra a
função da bexiga durante o dia e o débito urinário durante a
noite, auxiliará a conduzir o tratamento. A medida da capacidade vesical durante o dia permite uma estimativa da capacidade vesical para comparar com o valor normal para a idade.
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história médica detalhada (incluindo histórico familiar e
rastreamento para disfunção do trato urinário inferior),
exame físico (incluindo medida da pressão arterial), análise da urina (avaliação de proteinúria) cultura da urina
e creatinina sérica em pacientes com anormalidades do
parênquima renal bilateral.
Infantes apresentando hidronefrose diagnosticada no
pré-natal.
A ultrassonografia dos rins e bexiga é a primeira ferramenta
na avaliação das crianças com diagnóstico pré-natal de hidronefrose. Deve ser adiada até o final da primeira semana após
o nascimento, por causa da oligúria precoce no neonato. É
essencial para avaliar a bexiga, bem como os rins.

Recomendações para o uso de cistouretrografia miccional em hidronefrose pré-natal
Achado de hidronefrose bilateral de alto grau na ultrassonografia, duplicação renal, ureterocele, dilatação ureteral, e anormalidade da bexiga, nestas situações, a probabilidade de RVU é muito maior.
Em todas as outras situações, o uso de cistouretrografia
miccional para detectar o RVU é opcional.
Quando os casos identificados pela ultrassonografia
pré-natal tornarem-se sintomáticos com ITUs, avaliação
adicional com cistouretrografia miccional deve ser
considerada.
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Recomendações para rastreamento pediátrico de RVU
Os pais de crianças com RVU devem ser informados de
que irmãos e seus descendentes tem uma alta prevalência
de RVU.
Se o rastreamento é realizado, os irmãos devem ser avaliados com ultrassonografia. A cistouretrografia miccional é
recomendada se houver evidência de cicatrizes renais na
ultrassonografia ou se houver histórico de ITU.
Nas crianças com mais idade que já utilizam o banheiro,
não há necessidade de rastreamento para RVU.
ITU= Infecção do Trato Urinário
Tratamento Conservador
O objetivo da terapia conservadora é a prevenção de ITU
febril, e está baseado no entendimento de que:
• O RVU resolve-se espontaneamente, principalmente em
pacientes jovens com refluxo de baixo grau. Contudo, a resolução espontânea é baixa para pacientes com refluxo bilateral
de alto grau.
• O RVU não danifica o rim quando os pacientes estão
livres de infecção e têm uma função normal no trato urinário
inferior.
• Não há evidências de que pequenas cicatrizes renais possam causar hipertensão, insuficiência renal ou problemas
durante a gestação.
• O tratamento conservador inclui observação ativa, antibioticoprofilaxia intermitente ou contínua e reabilitação da
bexiga, nos casos de disfunção do trato urinário inferior.
Urologia Pediátrica 437
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• A circuncisão durante a primeira infância pode ser considerada como parte do manejo conservador, porque ela é
efetiva na redução do risco de infecção em crianças normais.
Tratamento Cirúrgico
O tratamento cirúrgico compreende ou o uso de injeções
endoscópicas, ou o reimplante ureteral.
Injeção endoscópica suburetérica: devido à disponibilidade
de substâncias biodegradáveis, a injeção endoscópica sub-uretérica tornou-se uma alternativa para a antibioticoprofilaxia de longo prazo e para a intervenção cirúrgica.
Técnicas de cirurgia aberta: em geral, todos os procedimentos
cirúrgicos oferecem uma taxa alta e similar de sucesso na
correção do RVU.
Laparoscopia: a abordagem laparoscópica não pode ser recomendada como um procedimento rotineiro. Esta abordagem
pode ser uma alternativa para os pais em centros onde há
experiência suficiente no uso dessa técnica.

Recomendações para o manejo do RVU na infância
Independente do grau de refluxo ou presença de cicatrizes
renais, todos os pacientes diagnosticados no primeiro ano de
vida devem ser tratados inicialmente com antibioticoprofilaxia
contínua. Durante o início da infância os rins tem um risco
maior de desenvolver novas cicatrizes. O uso de antibiótico
parenteral deve ser imediato nos casos de infecção febril. O tratamento cirúrgico ou endoscópico definitivo é o manejo preferido nos pacientes com infecções febris frequentes.
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A correção cirúrgica deve ser considerada em pacientes
com refluxo de alto grau persistente (graus IV e V). Não
há consenso sobre o momento e o tipo de correção. O
resultado da correção com cirurgia aberta é melhor do
que a correção endoscópica para os altos graus de refluxo;
entretanto, um resultado satisfatório pode ser alcançado
com injeções para os graus mais baixos.
Não há evidências de que a correção de refluxo de baixo
grau persistente (I-III), sem sintomas e rins normais,
ofereça um benefício significante. Estes pacientes podem
ser candidatos ao tratamento endoscópico.
Em todas as crianças que se apresentam na idade entre
1-5 anos, a antibioticoprofilaxia contínua é a opção terapêutica inicial preferida. Para aquelas com refluxo de alto
grau ou parênquima renal anormal, o tratamento cirúrgico
é uma alternativa razoável. Nos pacientes com refluxo de
baixo grau e sem sintomas, acompanhamento próximo
sem antibioticoprofilaxia pode ser uma opção.
Uma investigação detalhada para a presença de disfunção
do trato urinário inferior deve ser realizada em todas as
crianças após aprendizado do uso do toalete. Se alguma
disfunção é detectada, essa deve ser sempre tratada primariamente.
Se os pais preferirem uma terapia definitiva no lugar do
tratamento conservador, a correção cirúrgica pode ser
considerada. O tratamento endoscópico é uma opção para
todas as crianças com refluxo de baixo grau.
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A abordagem tradicional, no início do tratamento médico,
após o diagnóstico e a mudança para o tratamento intervencionista, nos casos de infecções e novas cicatrizes,
necessitam ser descobertos, porque o tratamento deve ser
adequado para diferentes grupos de risco.
A escolha do manejo depende da presença de cicatrizes
renais, evolução clínica, grau do refluxo, função renal
ipsilateral, bilateralidade, função vesical, anomalias do
trato urinário associado, idade, aderência ao tratamento e
preferência dos pais. As ITUs febris, alto grau de refluxo,
bilateralidade e anormalidades corticais são consideradas
como fatores de risco para possível dano renal. A presença
de disfunção do trato urinário inferior é um fator de risco
adicional para novas cicatrizes.
Nos pacientes de alto risco que já apresentam dano
renal, uma abordagem mais agressiva e multidisciplinar é
necessária.
APC= Antibioticoprofilaxia Contínua
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Tabela 2 - Manejo e seguimento de acordo com diferentes
grupos de risco
Grupos de
risco

Apresentação

Tratamento inicial

Alto

Meninos ou meninas
sintomáticos após
aprender uso de
toalete, com refluxo
de alto grau (graus
IV/V), rins anormais
e disfunção do trato
urinário inferior.

Sempre iniciar com o
tratamento da disfunção do trato inferior, a
intervenção pode ser
considerada nos casos
de infecção febril recorrente ou persistência do
refluxo.

Alto

Meninos ou meninas
sintomáticos após
aprender o uso de
toalete, com refluxo
de alto grau, rins
anormais, e sem
disfunção do trato
urinário inferior.

A intervenção deve ser
considerada.

Moderado

Meninos ou meninas
sintomáticos antes
de aprender a usar o
toalete, com refluxo
de alto grau e anormalidades renais.

APC é o tratamento inicial. A intervenção pode
ser considerada em
casos de infecções ou
persistência do refluxo.

Moderado

Pacientes assintomáticos (HNP ou irmãos)
com refluxo de alto
grau e rins anormais.

APC é o tratamento inicial. A intervenção pode
ser considerada em
casos de infecções ou
persistência do refluxo.
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Seguimento
Grande possibilidade de intervenção
precoce.

Seguimento mais
agressivo para ITU
e disfunção do trato
urinário inferior;
reavaliação completa
em 6 meses.

Cirurgia aberta tem melhores resultados
do que o tratamento endoscópico.

Cistouretrografia miccional indicada apenas
no pós-operatório;
seguimento do estado
dos rins até após a
puberdade.

Resolução espontânea é maior em
meninos.

Seguimento para ITU/
hidronefrose; reavaliação completa após
12-24 meses.

Seguimento para ITU/
hidronefrose; reavaliação completa após
12-24 meses
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Moderado

Meninos ou meninas
sintomáticos após
aprender o uso de toalete, com refluxo de
alto grau, rins normais
e disfunção do trato
urinário inferior.

Sempre iniciar com o tratamento da disfunção do
trato inferior, a intervenção pode ser considerada
nos casos de infecção
febril recorrente ou persistência do refluxo.

Moderado
Moderado

Meninos
Meninos ou
ou meninas
meninas
sintomáticos
sintomáticos após
após
aprender
aprender oo uso
uso do
do
toalete,
toalete, com
com refluxo
refluxo
de
de baixo
baixo grau,
grau, rins
rins
anormais,
anormais, com
com ou
ou
sem
sem disfunção
disfunção do
do
trato
trato urinário
urinário inferior.
inferior.

A
A escolha
escolha do
do tratamento
tratamento
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controversa. O
O tratratamento
tamento endoscópico
endoscópico
pode
pode ser
ser uma
uma opção.
opção. O
O
tratamento
tratamento da
da disfunção
disfunção
do
do trato
trato inferior
inferior deve
deve
ser
ser feito
feito se
se necessário.
necessário.

Moderado
Moderado

Todos
Todos os
os pacientes
pacientes
sintomáticos
sintomáticos com
com rins
rins
normais,
normais, com
com refluxo
refluxo
de
de baixo
baixo grau,
grau, com
com
disfunção
disfunção do
do trato
trato
inferior.
inferior.

O
O tratamento
tratamento inicial
inicial
deve
deve ser
ser para
para aa disfundisfunção
ção do
do trato
trato inferior.
inferior.

Baixo
Baixo

Todos
Todos os
os pacientes
pacientes
sintomáticos
sintomáticos com
com rins
rins
normais,
normais, com
com refluxo
refluxo
de
de baixo
baixo grau,
grau, sem
sem
disfunção
disfunção do
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trato
inferior.
inferior.

Sem
Sem tratamento
tratamento ou
ou
APC.
APC.

Baixo
Baixo

Todos
Todos os
os pacientes
pacientes
sintomáticos
sintomáticos com
com rins
rins
normais,
normais, com
com refluxo
refluxo
de
de baixo
baixo grau.
grau.

Sem
Sem tratamento
tratamento ou
ou
APC
APC em
em infantes.
infantes.
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No caso de disfunção do trato inferior
persistente a despeito do tratamento,
intervenção deve ser considerada. A
escolha da intervenção é controversa.

Seguimento para ITU
e disfunção do trato
inferior, estado dos
rins, completa reavaliação após o sucesso
da terapia.
Seguimento para
para ITU,
ITU,
Seguimento
disfunção do
do trato
trato
disfunção
inferior ee estado
estado dos
dos
inferior
rins até
até após
após aa puberpuberrins
dade.
dade.

Seguimento para
para ITU,
ITU,
Seguimento
disfunção do
do trato
trato
disfunção
inferior.
inferior.

Se não
não for
for realizado
realizado tratamento,
tratamento, os
os pais
pais
Se
devem ser
ser orientados
orientados sobre
sobre oo risco
risco de
de
devem
infecções.
infecções.

Seguimento para
para ITU.
ITU.
Seguimento

Se não
não for
for realizado
realizado tratamento,
tratamento, os
os pais
pais
Se
devem ser
ser orientados
orientados sobre
sobre oo risco
risco de
de
devem
infecções.
infecções.

Seguimento para
para ITU.
ITU.
Seguimento
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