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CARTA DE APRESENTAÇÃO EAU

A Associação Europeia de Urologia tem o prazer de
trabalhar em estreita colaboração com a Sociedade
Brasileira de Urologia no desenvolvimento desta tradução
das Diretrizes de Bolso da EAU (EAU Pocket Guidelines).
Nós apreciamos muito o forte apoio da SBU à EAU e
damos as boas-vindas aos membros brasileiros da EAU.

Esperamos uma colaboração forte e contínua com a SBU
e que vocês aproveitem estas diretrizes atualizadas, as
quais ressaltam a alta qualidade científica, a experiência
clínica e a educação continuada presentes nas atividades
da EAU.

Com os melhores cumprimentos,

Prof Christopher Chapple
Secretário Geral
Associação Europeia de Urologia

Prof James N’Dow
Coordenador do Escritório
de Diretrizes da EAU
Membro do Conselho da EAU

Prof Hendrik van Poppel
Secretário Geral Adjunto
Membro Executivo de Educação

PREFÁCIO

Caros colegas,

A Sociedade Brasileira de Urologia, empenhada em trazer
informação de qualidade e atualizada para os urologistas
associados, obteve a autorização da EAU para traduzir as
Diretrizes Europeias Atualizadas (2018).

Isso representa mais uma conquista para os urologistas
brasileiros, pois o formato permite consulta rápida
e ajuda a tomar decisões, o que é extremamente
importante nos dias de hoje, já que vivemos em constante
necessidade de atualização. Manifestamos o profundo
agradecimento da Sociedade Brasileira de Urologia
à Associação Europeia de Urologia e aos urologistas
brasileiros empenhados arduamente neste projeto.

Forte abraço a todos e tenham certeza de que a sua
sociedade está empenhada em trazer o melhor para a
comunidade urológica brasileira.

Dr. Sebastiao Westphal
Presidente SBU
Gestão 2018/2019

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

Considerações sobre o Processo de Tradução
para a Língua Portuguesa das Diretrizes 2018
da Associação Europeia de Urologia (EAU)
O projeto de tradução das diretrizes da EAU 2018 para a língua portuguesa (EAU Pocket Guidelines) foi viabilizado pela
atual gestão da SBU durante reunião institucional (SBU-EAU)
realizada em Copenhagen, no dia 17 de Março de 2018, no
transcorrer do Congresso Europeu de Urologia.
Esta é a terceira ocasião na qual as diretrizes na EAU são
traduzidas para a língua portuguesa. O primeiro processo
foi realizado em 2012 e o segundo em 2016. Tendo em vista a
popularidade das diretrizes da EAU na comunidade urológica
internacional e o alto rigor científico dos textos produzidos
ao longo dos últimos anos, acreditamos que a tradução para
a língua portuguesa irá facilitar a divulgação de diversas
recomendações baseadas em evidências junto aos urologistas brasileiros e, por consequência, beneficiar os nossos
pacientes. Evidentemente, as diferenças entre os sistemas
de saúde europeu e o brasileiro devem ser levadas em consideração quando se interpreta o conteúdo destas diretrizes,
bem como as distintas características culturais.
Para que o processo de tradução pudesse ser efetivado de
maneira ágil e profissional, contamos com a participação de
diversos colaboradores. Estas pessoas acreditaram no presente projeto, dedicando o seu tempo livre e abdicando do conví-

vio familiar para trabalhar nas traduções de altíssimo nível.
Gostaríamos de agradecer a todos os colaboradores listados
abaixo, os quais trabalharam voluntariamente para concretizar este livro:
• Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo (TAT1, CIS):
Dr. Gustavo Carvalhal (tradutor); Dr. Luiz Sergio Santos
e Dr. Fernando Meyer (revisores)
• Carcinoma Urotelial do Trato Urinário Superior (CTUS):
Dr. Rodrigo Blaya e Dr. Dante Sica Filho (tradutores); Dr.
Luiz Sergio Santos e Dr. Fernando Meyer (revisores)
• Câncer de Bexiga Músculo-Invasivo e Metastático:
Dr. Marcelo Bicca (tradutor); Dr. Luiz Sergio Santos e Dr.
Fernando Meyer (revisores)
• Câncer de Próstata (EAU-ESTRO-ESUR-SIOG):
Dr. Marcelo Quintanilha Azevedo (tradutor); Dr. Ricardo
Zordan (revisor)
• Carcinoma de Células Renais: Dr. Ricardo Zordan (tradutor); Dr. Marcelo Quintanilha Azevedo (revisor)
• Câncer de Testículo: Dr. Dante Sica Filho e Dr.
Rodrigo Blaya (tradutores); Dr. Luiz Sergio Santos e Dr.
Fernando Meyer (revisores)
• Câncer de Pênis: Dr. Marcelo Quintanilha Azevedo (tradutor); Dr. Ricardo Zordan (revisor)
• Sintomas do Trato Urinário Inferior Masculinos
Não Neurogênicos, Incluíndo Obstrução Prostática
Benigna: Dr. Ricardo Vita Nunes (tradutor); Dr.
Fernando Meyer e Dr. Luiz Sergio Santos (revisores)
• Incontinência Urinára: Dr. Ailton Fernandes e Dr. Carlos
Sacomani (tradutores); Dr. Márcio Averbeck (revisor)

• Neurourologia: Dr. Márcio Averbeck (tradutor); Dr.
Ruiter Ferreira (revisor)
• Disfunção Sexual Masculina: Disfunção Erétil E
Ejaculação Precoce: Dr. Giuliano Aita, Dr. Fernando
Lorenzini e Dr. Carlos Teodósio Da Ros (tradutores); Dr.
Eduardo Bertero (revisor)
• Priapismo: Dr. Carlos Teodósio Da Ros, Lucas Uglione
Da Ros (tradutores); Dr. Túlio Meyer Graziottin (revisor)
• Curvatura Peniana: Dr. Túlio Meyer Graziottin e Lucas
Uglione Da Ros (tradutores); Dr. Carlos Teodósio Da
Ros (revisor)
• Infertilidade Masculina: Dr. Marcelo Vieira (tradutor);
Dr. Carlos Teodósio Da Ros (revisor)
• Hipogonadismo Masculino: Dr Fernando Nestor Facio,
Dr Eduardo Berna Bertero, Lucas Uglione Da Ros (tradutores); Dr. Carlos Teodósio Da Ros (revisor)
• Infecções Urológicas: Dr. José Antônio Prezotti (tradutor); Dr. Márcio Averbeck (revisor)
• Urolitíase: Dr. Charles Riedner (tradutor); Dr. Luiz
Sergio Santos e Dr. Fernando Meyer (revisores)
• Urologia Pediátrica: Dr. Giovani Pioner (tradutor); Dr.
Fernando Meyer e Dr. Luiz Sergio Santos (revisores)
• Trauma Urológico: Dr. Gilberto Laurino Almeida (tradutor);
Dr. Fernando Meyer e Dr. Luiz Sergio Santos (revisores)
• Dor Pélvica Crônica: Dra. Karin Anzolch e Dr. Alexandre
Fornari (tradutores); Dr. Fernando Meyer e Dr. Luiz
Sergio Santos (revisores)
• Transplante Renal: Dr. Daniel Moser (tradutor); Dr.
Fernando Meyer e Dr. Luiz Sergio Santos (revisores)
• Tromboprofilaxia na Cirurgia Urológica: Dr. Gustavo
Schroeder (tradutor); Dr. Márcio Averbeck (revisor)

O nosso especial agradecimento também vai para os integrantes do núcleo de publicações e comunicações da SBU
Nacional: Rúbia Martins, Patrícia Gomes, Bruno Nogueira e
Ricardo de Morais, que tiveram papel imprescindível no desenvolvimento e diagramação do material para posterior impressão. É importante destacar que o presente projeto contou com
o apoio incondicional do Dr. Sebastião Westphal (Presidente da
SBU – gestão 2018-19) e do Dr. Luiz Otávio Torres (Secretário de
Relações Internacionais da SBU – gestão 2018-19).
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Espero que este livro de consulta rápida e leitura agradável
possa facilitar o nosso dia a dia e a prática urológica em todo
território nacional.
Um grande abraço,

Márcio Augusto Averbeck
Coordenador do Processo de Tradução
Membro Titular da SBU

Foto: Reunião institucional EAU-SBU no transcorrer do
Congresso Europeu de Urologia em Copenhagen (17/03/2018)

Foto: Reunião dos revisores científicos no Congresso SulBrasileiro de Urologia 2018 (da esquerda para direita: Dr.
Carlos T. Da Ros, Dr. Márcio A. Averbeck, Dr. Fernando Meyer
e Dr. Luiz Sérgio Santos)

Introdução
Temos o prazer de apresentar a Edição 2018 das Diretrizes da
Associação Europeia de Urologia (EAU). As Diretrizes da EAU,
atualizadas continuamente, são consideradas as mais abrangentes disponíveis para a classe urológica e especialidades
correlacionadas.
Produzida por um dedicado Escritório de Diretrizes, envolveu
aproximadamente 300 especialistas de toda Europa e além, as
Diretrizes da EAU são reconhecidas internacionalmente como
um excelente recurso de alta qualidade para auxiliar médicos
em suas práticas diárias.
As diretrizes clínicas são ferramentas altamente influentes
para melhorar o atendimento clínico, unificando a prestação
e o gerenciamento de recursos associados aos cuidados de
saúde em toda a Europa e fora dela.
Consequentemente, devem ser transparentes, livres de vieses, equilibrar riscos e benefícios e levar em consideração
as preferências dos pacientes. Para este fim, as Diretrizes
2018 apresentam a implementação de um novo sistema
de recomendações, através de classificação com base em
um Grau Modificado (Classificação de Recomendações,
Desenvolvimento e Avaliação). Consequentemente, cada uma
e todas as recomendações contidas nas diretrizes, juntamente com as evidências que as sustentam, foram reavaliadas e
um formulário de classificação de força produzido (postado
online em: www.uroweb.org/guidelines).
As recomendações agora levam em conta as evidências
disponíveis, a força e a qualidade dessa evidência, o equilíbrio
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entre o desejável e as consequências indesejáveis de
qualquer recomendação em comparação com intervenções
alternativas, ao mesmo tempo considerando os valores
e preferências dos pacientes. Mais mudanças também
podem ser encontradas na maneira em que a força de cada
recomendação é representada. As recomendações não são
mais representadas por caracteres alfabéticos, mas pelas
palavras “forte” ou “fraca”, com cada painel fornecendo tanto
“fortes” ou “fracas” recomendações “a favor” ou “contra” uma
intervenção específica. Esperamos que você considere o novo
formato útil e que ele forneça orientação clara e inequívoca.
No futuro, um dos principais objetivos do Escritório de
Diretrizes da EAU é aumentar o envolvimento do paciente
no desenvolvimento de diretrizes. O objetivo final deste
projeto é o estabelecimento de uma estrutura eficaz que
garanta que os anseios dos os pacientes sejam usados para
o desenvolvimento de futuras recomendações. O Escritório
de Diretrizes da EAU acredita que o envolvimento estruturado do paciente resultará em recomendações que levem à
melhor adesão ao tratamento e melhores resultados de tratamento. Isso promete ser um esforço desafiador, mas que
vale a pena em longo prazo.
A publicação anual das Diretrizes da EAU não seria possível
sem o apoio de todos os usuários das Diretrizes em todo o
mundo, dos nossos membros da EAU, nossos respeitáveis
Painéis de Diretrizes, colaboradores associados, Comitê
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Executivo e Gerência da EAU e, por último, mas não menos
importante, das Sociedades Nacionais. Então, em nome do
Conselho do Escritório de Diretrizes da EAU, obrigado por seu
apoio e inspiração.
Esperamos que você aproveite e utilize as Diretrizes 2018
da EAU!
Prof. James N’Dow
Coordenador do Escritório de Diretrizes da EAU
Membros do Conselho do Escritório de Diretrizes da EAU:
Prof.Dr. J. N’Dow, Aberdeen (UK) (coordenador)
Prof.Dr. A. Bjartell, Malmö (SE)
Prof.Dr. A. Briganti, Milan (IT)
Mr. P. Cornford, Liverpool (UK)
Prof.Dr. T. Knoll, Sindelfingen (DE)
Prof.Dr. M.J. Ribal, Barcelona (ES)
Prof.Dr. R. Sylvester, Brussels (BE)
Prof.Dr. T. Loch, Flensburg (DE) (ex-officio)
Prof.Dr. H. Van Poppel, Leuven (BE) (ex-officio)
Nível de evidência e sistemas de classificação
O Escritório de Diretrizes da EAU fez a transição para uma
Metodologia GRADE para as Diretrizes de Bolso 2018 da EAU
[1, 2].
Cada recomendação dentro das Diretrizes de Bolso 2018 é
acompanhada por um formulário de avaliação de força on-line
que aborda vários elementos chave, a saber:
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1. a qualidade global das evidências que existem para a
recomendação; as referências utilizadas neste texto
são classificadas de acordo com um sistema de classificação modificado a partir dos níveis de evidência do
Centro de Medicina Baseada em Evidências de Oxford
(ver Tabela 1) [3];
2. a magnitude do efeito (efeitos individual ou combinado);
3. a certeza dos resultados (precisão, consistência, heterogeneidade e outras estatísticas ou fatores relacionados
aos estudos);
4. o equilíbrio entre resultados desejáveis e indesejáveis;
5. o impacto dos valores do paciente e preferências na
intervenção;
6. a certeza desses valores e preferências do paciente.
Esses elementos-chave são a base que os painéis usam para
definir a classificação de força de cada recomendação. A força
de cada recomendação é representada pelas palavras “forte”
ou “fraco” [4]. É determinada pelo equilíbrio entre consequências desejáveis e indesejáveis das estratégias de manejo
alternativo, a qualidade da evidência (incluindo a certeza de
estimativas) e a natureza e variabilidade dos valores e preferências. Os formulários de avaliação de força estarão disponíveis on-line.
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Tabela 1: Nível de evidência *
Level
1a

Tipo de evidência
Evidência obtida a partir de meta-análise de ensaios
randomizados.
1b
Evidência obtida de pelo menos um estudo
randomizado.
2a
Evidência obtida de um estudo bem desenhado, controlado, sem randomização.
2b
Evidência obtida de pelo menos um outro tipo de
estudo quase-experimental bem desenhado.
3
Evidências obtidas de estudos não-experimentais
bem desenhados, como estudos comparativos,
estudos de correlação e relatos de casos.
4
Evidência obtida de relatórios de comitê de
especialistas ou opiniões ou experiência clínica de
autoridades respeitadas.
* Modificado de [3]

Referencias

1.	Guyatt, G.H., et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence
and strength of recommendations. BMJ, 2008. 336: 924.
2.	Guyatt, G.H., et al. What is “quality of evidence” and why is it important to
clinicians? BMJ, 2008. 336: 995.
3.	Phillips, B., et al. Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence.
Updated by Jeremy Howick March 2009.
4.	Guyatt, G.H., et al. Going from evidence to recommendations. BMJ, 2008. 336:
1049.
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DIRETRIZES PARA
O CÂNCER DE BEXIGA NÃO
MÚSCULO INVASIVO (TAT1, CIS)
(Atualizado em Março de 2018)

M. Babjuk (Coordenador), M. Burger (Vice-coordenador),
E. Compérat, P. Gontero, A.H. Mostafid, J. Palou, B.W.G. van Rhijn,
M. Rouprêt, S.F. Shariat, R. Sylvester, R. Zigeuner
Guidelines Associates: O. Capoun, D. Cohen, V. Hernández,
V. Soukup
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O EAU Working Group publicou as recomendações para o
câncer de bexiga não-músculo invasivo (CBNMI), tumores
TaT1 e para o carcinoma in situ (CIS).

Sistemas de estadiamento e classificação

Utiliza-se o sistema de estadiamento TNM (Tumour, Node,
Metastasis) de 2017 para o estadiamento (Tabela 1). Para o
grau, se pode utilizar as classificações de 1973 ou de 2004 da
Organização Mundial da Saúde (OMS) (Tabela 2).

Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo (TaT1, CIS)
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Tabela 1: Classificação TNM 2017
T - Tumor Primário
TX
Tumor Primário não pode ser avaliado
T0
Sem evidencias de tumor primário
Ta
Carcinoma papilar não-invasivo
Tis Carcinoma in situ: ’tumor plano’
T1
Tumor invade o tecido conjuntivo subepitelial
T2
Tumor invade a camada muscular
T2a Tumor invade a camada muscular superficial
(metade interna)
T2b Tumor invade a camada muscular profunda
(metade externa)
T3
Tumor invade o tecido perivesical
T3a Invasão Microscópica
T3b Invasão Macroscópica (massa extravesical)
T4
Tumor invade quaisquer das seguintes estruturas:
estroma prostático , vesículas seminais, útero, vagina,
parede pélvica, parede abdominal
T4a Tumor invade o estroma prostático, vesículas
seminais, útero ou vagina
T4b Tumor invade a parede pélvica ou abdominal
N – Linfonodos Regionais
NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástases em linfonodos regionais
N1
Metástase em um único linfonodo na pelve (hipogástrico, obturador, ilíaco externo ou pré-sacral)
N2 Metástases em múltiplos linfonodos regionais na
pelve (hipogástricos, obturadores, ilíacos externos ou
pré-sacrais)
N3 Metástase(s) em linfonodo(s) ilíacos comuns
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M – Metástases à Distância
M0 Sem metástases à distância
M1a Linfonodos não-regionais
M1b Outras metástases à distância
O valor prognóstico tanto da classificação de 1973 como da
classificação de 2004 da OMS foi confirmado. O sistema da
OMS de 2004 ainda não foi completamente incorporado em
modelos prognósticos.

Carcinoma in situ

Carcinoma in situ (CIS) é um carcinoma urotelial plano, de alto
grau, não-invasivo, classificado nas seguintes formas clínicas:
• Primário: CIS isolado, sem tumores papilares prévios ou
concomitantes e sem CIS prévio;
• Secundário: CIS diagnosticado durante o seguimento de
pacientes com tumores prévios não-CIS;
• Concomitante: CIS na presença de outros tumores
uroteliais da bexiga.
Tabela 2: Classificações da OMS de 1973 e 2004
Classificação da OMS de 1973
Grau 1: bem diferenciado
Grau 2: moderadamente diferenciado
Grau 3: pouco diferenciado
Classificação da OMS de 2004 (lesões papilares)
Neoplasia urotelial papilar de baixo potencial de malignidade (NUPBPM)
Carcinoma papilar urotelial de baixo grau (BG)
Carcinoma urotelial papilar de alto grau (AG)
Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo (TaT1, CIS)
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Recomendações para a classificação do
câncer de bexiga (CBNMI)

Grau da
Recomendação

Use a classificação TNM de 2017 para a avaliação da profundidade da invasão tumoral
(estagiamento).
Use tanto a classificação de 1973 como a
de 2004/2016 da OMS para a classificação
histológica.
Não utilize o termo “tumor de bexiga superficial”.
Mencione o estágio e o grau do tumor sempre que se referir a casos de CBNMI.

Forte

Forte

Forte
Forte

Diagnóstico

Uma história clínica abrangente é mandatória. Hematúria é o
sinal clínico mais comum. O exame físico não revela o CBNMI.
Recomendações para a avaliação inicial do Grau da
câncer de bexiga não-músculo invasivo
Recomendação
Obtenha a história clínica, com foco nos
Forte
sintomas do trato urinário e na presença de
hematúria.
A ultrassonografia e/ou a tomografia com- Fraca
putadorizada com contraste intravenoso
podem ser usadas na avaliação inicial dos
pacientes com hematúria.
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Uma vez detectado um tumor do tipo
CBNMI, solicite uma tomografia computadorizada com contraste intravenoso em
casos selecionados (p.ex., tumores localizados no trígono, tumores múltiplos ou
tumores de alto risco).
Realize cistoscopia nos pacientes com sintomas sugestivos de câncer de bexiga ou
durante o acompanhamento pós-tratamento.
A cistoscopia não pode ser substituída por
citologia ou por outros testes não-invasivos.
Em homens, utilize a cistoscopia flexível, se
disponível.
Descreva as características macroscópicas
do tumor (localização, tamanho, número e
aspecto) e as anormalidades da mucosa
encontradas durante a cistoscopia. Utilize
um diagrama da bexiga.
Utilize citologia urinária como um adjunto à
cistoscopia para detectar tumores de alto
grau.
A citologia urinária deve ser realizada em urina
fresca ou adequadamente fixada. A coleta da
primeira urina matinal não é recomendada,
devido à presença frequente de citólise.
Use o sistema de Paris para descrever a
citologia.
Repita a citologia urinária em pacientes cuja
citologia inicial foi suspeita para carcinoma
urotelial de alto grau.

Forte

Forte

Forte
Forte

Forte

Forte

Forte
Fraca

Tumores Papilares (TaT1)

O diagnóstico de câncer de bexiga papilar depende
principalmente do exame cistoscópico da bexiga e da
Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo (TaT1, CIS)
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avaliação histológica do tecido obtido durante a ressecção
transuretral do tumor vesical (RTUV). A RTUV é um
procedimento crucial para o diagnóstico e tratamento dos
tumores TaT1 e deve ser realizada de maneira sistemática,
em etapas individuais (veja as recomendações abaixo). A
estratégia utilizada na ressecção depende do tamanho da
lesão. Em casos selecionados, devido ao risco de persistência
tumoral e de subestadiamento, se recomenda uma segunda
ressecção (Re-RTUV).

Carcinoma in situ

O carcinoma in situ é diagnosticado através de uma
combinação de cistoscopia, citologia urinária e avaliação
histológica de biópsias múltiplas de bexiga. O carcinoma
in situ não pode ser erradicado por RTUV somente, sendo
necessário tratamento adicional.
Recomendações para a ressecção tranGrau da
suretral de tumor vesical (RTUV), biópsias Recomendação
da bexiga e descrição da patologia.
Nos pacientes com suspeita de tumor vesi- Forte
cal, faça a RTUV com a análise patológica
do espécime, para diagnóstico e tratamento inicial.
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Faça a RTUV de maneira sistemática, em
etapas individualizadas:
• palpação bimanual sob anestesia;
• inserção do ressectoscópio sob visão,
com a inspeção de toda a uretra;
• inspeção de toda a mucosa vesical (urotélio);
• biópsia da uretra prostática (se indicado);
• biópsias vesicais a frio (se indicado);
• ressecção do tumor;
• descrição dos achados no registro da
cirurgia;
• descrição precisa do espécime enviado
para análise patológica.
Realização das etapas individualizadas
Realize a ressecção completa ou fragmentada da lesão (porção exofítica do tumor,
parede vesical subjacente e margens da
área ressecada). A presença de músculo
detrusor no espécime é necessária em
todos os casos exceto em tumores TaG1/
BG.
Evite a cauterização desnecessária, para
minimizar a deterioração do espécime
durante a RTUV.

Forte

Forte

Forte

Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo (TaT1, CIS)
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Biopsie o urotélio de aparência anormal.
Biópsias da mucosa de aspecto normal
(trígono, doma vesical, paredes direita,
esquerda, anterior e posterior da bexiga)
estão recomendadas somente quando
houver citologia positiva ou quando se suspeitar de tumores exofíticos de alto risco
(aparência não papilar). Caso se disponha
do equipamento, faça biópsias guiadas por
fluorescência (PDD).
Biopsie a uretra prostática nos casos de
tumores do colo vesical, quando houver
suspeita ou confirmação de CIS,quando
houver citologia positiva sem evidência
de tumores na bexiga, ou quando houver
anormalidades visíveis na uretra prostática.
Caso a biópsia não for realizada durante
o procedimento inicial, ela deve ser feita
quando da segunda ressecção.
Biopsie área anormais da uretra prostática
e da área pré-colicular (entre as 05 e 07
horas) com a alça de ressecção. Nos tumores não-músculo invasivos em que não se
suspeita de invasão do estroma, pode-se
utilizar biópsias a frio com pinça de biópsia.
Utilize, se disponíveis, tecnologias para
melhorar a visualização dos tumores durante a RTUV (FC, NBI)
Encaminhe os espécimes das diferentes
biópsias ao patologista em recipientes
separados e identificados.
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Forte

Forte

Fraca

Fraca

Fraca

O protocolo da RTUV deve incluir a descrição do aspecto do tumor, as etapas do
procedimento e a extensão da ressecção,
se a mesma foi completa ou não.
Nos pacientes com citologia positiva e
cistoscopia normal, exclua tumores uroteliais do trato superior, CIS da bexiga (com
biópsias randômicas ou guiadas por DFD)
e a presença de tumor na uretra prostática
(biópsia de uretra prostática).
Realize uma segunda RTUV (Re-RTUV) nas
seguintes situações:
• após uma RTUV incompleta ou na dúvida sobre a totalidade da ressecção;
• caso não haja músculo representado
no espécime da ressecção inicial, com
exceção de tumores TaBG/G1 e CIS
primário;
• nos tumores T1.
Caso indicado, realize a segunda RTUV
(Re-RTUV) em duas a seis semanas após a
ressecção inicial. Esta segunda RTUV deve
incluir a ressecção do local da primeira
RTUV.
Registre os resultados da segunda RTUV,
pois eles refletem a qualidade da ressecção
inicial
Informe o patologista sobre tratamentos
prévios (terapias intravesicais, radioterapia,
etc.).

Forte

Forte

Forte

Fraca

Fraca

Forte
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Relato da patologia
O relato da patologia deve especificar a
localização do tumor, o grau, a profundidade da invasão tumoral, a presença de CIS
e a presença de musculatura detrusora no
espécime.
O relato da patologia deve especificar a
presença de invasão angiolinfática ou de
variantes histológicas incomuns.

Forte

Forte

Predizendo recorrência e progressão

Após a RTUV, os pacientes devem ser estratificados, de
acordo com fatores prognósticos, em grupos de risco que
facilitarão a recomendação de tratamento (veja a Tabela 3).
Para a predição dos riscos de recorrência e de progressão
tumorais após a RTUV, recomenda-se fortemente a utilização
das tabelas de risco e da calculadora de risco da EORTC
(http://www.eortc.be/tools/bladdercalculator/)
Para os paciente tratados com o bacilo de Calmette-Guerin
(BCG), modelos prognósticos foram criados pela CUETO
e EORTC. A calculadora de risco da CUETO encontra-se
disponível em: http://www.aeu.es/Cueto.html.
Tabela 3: Recomendações de tratamento nos tumores
TaT1 tumours e no carcinoma in situ de acordo com a
estratificação de risco
Categoria de
risco
Tumores de
Baixo risco
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Definição
Tumor primário,
solitário, TaG1
(NUPBPM, BG*), <
3 cm, sem CIS

Recomendação de
tratamento
Uma instilação imediata
de quimioterapia intravesical após a RTUV.

Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo (TaT1, CIS)

Tumores
Todos os tumores
de Risco
que não se enquaIntermediário dram nas categorias de baixo e de
alto risco.

Nos pacientes com
taxas baixas de recorrência prévia (≤ uma
recorrência por ano) e
escore de recorrência
da EORTC < 5, indica-se
uma instilação imediata de quimioterapia
intravesical após a
RTUV. Para todos os
pacientes, indica-se
tanto o tratamento com
BCG em dose máxima
por um ano (indução
mais três instilações
semanais aos três, seis
e doze meses), como
instilações de quimioterapia intravesical (a
periodicidade ideal
ainda é desconhecida)
por no máximo um ano.

Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo (TaT1, CIS)
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Tumores de
Alto risco

Qualquer dos
seguintes:
• tumores T1;
• tumores G3
(AG**);
• CIS;
• tumores TaG1G2/
BG múltiplos,
recorrentes e
grandes (> 3 cm)
(devem estar
presentes todos os
critérios).

Instilações intravesicais
de BCG em dose máxima por um a três anos
ou cistectomia radical
(nos tumores de risco
mais alto – veja abaixo).

Subgrupo de tumores de risco mais alto
T1G3/AG associado Deve-se considerer cisa CIS concomitan- tectomia radical.
te, tumores T1G3/
AG múltiplos e/
Nos pacientes inaou grandes, T1G3/ dequados ou que se
AG múltiplos e
negam a realizar cistecrecorrentes, T1G3/ tomia radical, instilaAG com CIS na
ções de doses máximas
uretra prostática,
de BCG por um a três
algumas formas
anos.
de variantes de
histologia urotelial
incomum, invasão
linfovascular.
Tumores refratários Recomenda-se a cisteca BCG.
tomia radical.
*Baixo risco é uma mescla de G1 e de G2.
** Alto risco é uma mescla de alguns G2 e todos os G3.
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Recomendações para a estratificação dos
tumores de bexiga não-músculo invasivos

Grau da
Recomendação
Forte

Estratifique os pacientes dentro dos três
grupos de risco, de acordo com a tabela 3.
Use as tabelas de risco ou a calculadora de Forte
risco da EORTC para predizer os riscos de
recorrência e de progressão tumorais nos
diferentes intervalos de tempo após a ressecção transuretral de bexiga de maneira
individualizada.
Use as tabelas de risco da CUETO e os
Forte
novos grupos de risco da EORTC para predizer os riscos individuais de recorrência e
de progressão nos pacientes tratados com
o bacilo de Calmette-Guérin.

Manejo da doença

Tratamento adjuvante
Uma vez que há riscos consideráveis de recorrência e/
ou progressão dos tumores após a RTUV, os tratamentos
adjuvantes intravesicais estão recomendados em todos os
estadios (TaT1, e CIS).
• A instilação única de quimioterapia intravesical imediata
pós-operatória em até seis horas da RTUV pode reduzir os
riscos de recorrência em pacientes com tumores de baixo
risco e em pacientes selecionados com tumores de risco
intermediário. Não se confirmou a diferença de eficácia
entre as diferentes drogas (mitomicina C, epirubicina, ou
doxorubicina).
• Instilações adicionais de quimioterapia podem melhorar a
sobrevida livre de recorrência em pacientes com tumores
de risco intermediário, mas não evitam a progressão. Estas
instilações estão associadas a menores efeitos colaterais.
• As instilações intravesicais de imunoterapia com BCG
(indução e manutenção) são superiores à quimioterapia
Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo (TaT1, CIS)
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intravesical na redução das recorrências e no retardo da
progressão para o câncer de bexiga músculo-invasivo.
Entretanto, a BCG intravesical é mais tóxica.
A escolha do tratamento intravesical adicional depende do
grupo de risco do paciente (Tabela 3). Deve-se considerar
cistectomia radical nos pacientes com risco mais alto de
progressão. Pacientes que falharam à BCG provavelmente não
responderão a tratamentos adicionais com BCG; nestes casos
a cistectomia radical é o tratamento preferencial.
Recomendações gerais para o tratamento adjuvante de tumores TaT1 e para o tratamento do
CIS
Oriente a cessação do tabagismo em pacientes
fumantes com câncer de bexiga não músculo-invasivo (CBNMI).
A terapia adicional após a RTUV deve ser instituída de acordo com os grupos de risco demonstrados na Tabela 3.
Nos pacientes com tumores supostamente de
baixo risco e naqueles supostamente de risco
intermediário com baixas taxas de recorrência
prévia (≤ uma recorrência por ano) e escore de
risco de recorrência da EORTC < 5, recomenda-se uma instilação imediata de quimioterapia
intravesical.
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Grau da
Recomendação

Forte

Forte

Forte

Em pacientes com tumores de risco intermediário (com ou sem instilação imediata), indica-se
tratamento por um ano com doses máximas do
bacilo de Calmette-Guérin (BCG) (indução mais
três instilações semanais aos 3, 6 e 12 meses),
ou instilações de quimioterapia intravesical (o
esquema ideal é desconhecido) por no máximo
um ano. A escolha deve se basear no risco de
recorrência e de progressão do paciente, bem
como na eficácia e para-efeitos de cada modalidade de tratamento.
Nos pacientes com tumores de alto risco, indica-se de 1- 3 anos de tratamento com doses máximas de BCG (indução mais três instilações semanais aos 3, 6, 12, 18, 24, 30 e 36 meses). O efeito
benéfico adicional do segundo e terceiro anos da
terapia de manutenção deve ser pesado contra
os custos e inconveniências do tratamento.
Ofereça ressecção transuretral da próstata seguida de terapia intravesical com BCG aos pacientes
com CIS no epitélio da uretra prostática.
Discuta cistectomia radical imediata nos pacientes com risco mais alto de progressão tumoral.
Realize cistectomia radical nos pacientes resistentes a BCG.
Nos pacientes com tumores refratários ao BCG
que não são candidatos à cistectomia radical
devido a comorbidades, utilize terapias de preservação vesical (quimioterapia intravesical,
quimioterapia e hipertermia induzida por micro-ondas).

Forte

Forte

Fraca

Forte
Forte
Fraca
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Recomendações – aspectos técnicos para o tratamento
Quimioterapia intravesical
Caso indicado, administre uma instilação imedia- Fraca
ta de quimioterapia em até 24 horas da RTUV.
Não realize a instilação imediata de quimioteForte
rapia em casos de sangramento que requeira
irrigação vesical no pós-operatório ou suspeita
ou confirmação de perfuração vesical.
Oriente a enfermagem para garantir o esvaziaForte
mento da bexiga após a instilação imediata.
A duração e periodicidade das quimioterapias
Fraca
intravesicais não está definida, mas não deve
exceder a um ano.
Caso se administre quimioterapia intravesical,
Forte
deve-se utilizar a droga num pH ideal e manter a
concentração da mesma reduzindo a ingesta de
fluidos do paciente antes e durante o tempo da
instilação.
A duração de cada instilação deve ser de uma a Fraca
duas horas.
Imunoterapia intravesical com BCG
Estão contraindicadas as instilações intravesicais Forte
de BCG:
• durante as primeiras duas semanas após a
RTUV;
• em pacientes com hematúria visível;
• após sondagem traumática;
• em pacientes com infecções urinárias sintomáticas.
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Seguimento

Devido aos riscos de recorrência e de progressão, os pacientes
com CBNMI devem ser seguidos. Entretanto, a frequência
e o tempo em que exames de imagem e de cistoscopia são
necessários dependem dos riscos individuais de cada paciente.
Devemos considerar os seguintes aspectos ao planejarmos o
seguimento:
• A identificação precoce da recorrência de tumores AG/G3
não músculo-invasivos é crucial, uma vez que a demora no
diagnóstico e terapia pode aumentar o risco de vida.
• A recorrência tumoral nos tumores de baixo risco é quase
sempre de tumores de estágio inicial e BG/G1. Recorrências
de tumores pequenos, papilares, TaBG/G1, não representam
um perigo imediato ao paciente, e a detecção precoce não
é essencial. A cauterização de recorrências de tumores
papilares pequenos em nível ambulatorial pode ser uma
alternativa segura, que reduz a morbidade do tratamento.
Vários autores inclusive sugerem o acompanhamento
temporário em casos selecionados.
• A cistoscopia inicial realizada três meses após a RTUV é um
indicador prognóstico muito importante de recorrência e
progressão. Logo, a primeira cistoscopia de controle deve
ser sempre realizada três meses após a RTUV em todos os
pacientes com tumores TaT1 e CIS.
• Nos tumores de baixo risco, o risco de recorrência após
cinco anos livres de recorrência é baixo.
• Pode-se considerar descontinuar o seguimento com
cistoscopias, ou a substituição por métodos menos
invasivos.
• Nos tumores de risco intermediário ou alto, as recorrências
após dez anos sem recidivas não são incomuns. Logo,
recomenda-se que estes pacientes sejam acompanhados ao
longo de toda sua vida.
Câncer de Bexiga Não Músculo Invasivo (TaT1, CIS)
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• A estratégia de seguimento deve refletir os riscos de
recorrência extravesical (na uretra prostática em homens e
no trato superior em ambos os sexos ).
• Os riscos de recorrências no trato urinário superior
aumentam em pacientes com tumores múltiplos e em
pacientes com tumores de alto risco.
• Os testes de urina positivos tem um impacto positivo na
qualidade das cistoscopias de seguimento, o que justifica a
sua realização durante o seguimento.
• Nos pacientes inicialmente diagnosticados com tumores
TaBG/G1-2, pode-se considerar a ultrassonografia da bexiga
como um método de seguimento, caso o paciente se negue
a realizar cistoscopias ou caso a realização da mesma seja
inviável.
Recomendações para o seguimento de
pacientes após a ressecção transuretral
da bexiga
Baseie o seguimento dos pacientes com
tumores TaT1 e carcinoma in situ (CIS) em
cistoscopias regulares.
Pacientes com tumores Ta de baixo risco
devem realizar uma cistoscopia aos três
meses. Caso negativa, recomenda-se
uma nova cistoscopia nove meses após, e
depois anualmente, por cinco anos.
Pacientes com tumores de alto risco devem
realizar cistoscopia e citologia urinária
aos três meses. Caso negativos, uma nova
cistoscopia e citologia urinárias devem ser
repetidas a cada três meses por dois anos
e a cada seis meses subsequentemente
até completar cinco anos de seguimento, e
após anualmente.
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Grau da
Recomendação
Forte

Fraca

Fraca

Pacientes com tumores Ta de risco intermediário devem ter um esquema de seguimento individualizado com cistoscopias.
Imagens regulares (anuais) do trato superior com tomografias computadorizadas
com contraste intravenoso ou com urografias excretoras estão recomendadas nos
tumores de alto risco.
Deve-se realizar a endoscopia sob anestesia com biópsias de bexiga quando a
cistoscopia ambulatorial mostrar achados
suspeitos ou quando houver uma citologia
urinária positiva.
Considere biópsias randomizadas de bexiga ou biópsias guiadas por diagnóstico
fotodinâmico (DFD) após o tratamento
intravesical (aos três ou seis meses) nos
pacientes com CIS.
Durante o seguimento dos pacientes com
citologia positiva e ausência de tumores
visíveis na bexiga, recomenda-se a realização
de biópsias randomizadas ou guiadas por
diagnóstico fotodinâmico (DFD) se disponível,
além da investigação de possíveis sítios extravesicais (uro-TC, biópsia de uretra prostática).
Nos pacientes inicialmente diagnosticados
com tumores TaBG/G1-2 utilize a ultrassonografia da bexiga caso a cistoscopia seja
inviável ou seja refutada pelo paciente.

Fraca

Fraca

Forte

Fraca

Forte

Fraca
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DIRETRIZES EM
CARCINOMA UROTELIAL DO TRATO
URINÁRIO SUPERIOR (CTUS)
(Atualizado em Março de 2018)

M. Roupret, M. Babjuk, M. Burguer, E. Compérat, N.C. Cowan, P.
Gontero, A.H. Mostafid, J. Palou, B.W.G. Van Rhijn, S.F. Shariat,
R. Sylvester, R. Zigeuner
Colaboradores associados: J.L. Dominguez-Escrig, B.
Peyronenet, T. Seisen

Epidemiologia

CTUS são incomuns e representam apenas 5-10% do tumores
de células uroteliais. Apresentam uma morfologia similar aos
carcinomas da bexiga e praticamente todos CTUS se originam
do urotélio.

Estadiamento e sistemas de graduação

A UICC 2017 TNM (Classificação Tumor, Nodal, Metástase) de
tumores da pelve renal e ureter é utilizada para estadiamento
(Tabela 1)
Graduação Tumoral
Existem atualmente duas classificações principais utilizadas
para os CTUS; A classificação OMS 1973, a qual classifica os
tumores em três graus, G1, G2 e G3, e a classificação da OMS
2004, a qual classifica os tumores em 3 grupos:
• Neoplasia Urotelial Papilar de baixo potencial de malignidade;
• Carcinomas de Baixo grau;
• Carcinomas de alto grau;

Carcinoma Urotelial do Trato Urinário Superior (CTUS)
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Os tumores do trato urinário superior com baixo potencial de
malignidade são muito raros.
Tabela 1: Classificação TNM 2017
T – Tumor primário
TX
Tumor primário não pode ser avaliado
T0
Sem evidência de tumor primário
Ta
Carcinoma papilar não-invasivo
Tis
Carcinoma in situ
T1
Tumor invade o tecido conjuntivo sub-epitelial
T2
Tumor invade a camada muscular
T3
(Pelve renal) Tumor invade além da camada muscular na gordura peri-pélvica ou o parênquima renal
(Ureter) Tumor invade além da camada muscular na
gordura peri-ureteral
T4
Tumor invade órgãos adjacentes ou através do rim
na gordura peri-renal
N - Linfonodos Regionais
NX
Linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0
Sem metástase em linfonodo regional
N1
Metástase em um linfonodo com até 2 cm no maior
diâmetro
N2
Metástase em um linfonodo com mais de 2 cm ou
em linfonodos múltiplos
M - Metástase a distância
M0
Sem metástase a distância
M1
Metástase a distância

30 Carcinoma Urotelial do Trato Urinário Superior (CTUS)

Diagnóstico

CTUS são diagnosticados através de exames de imagem,
citologia urinária, cistoscopia e ureteroscopia diagnóstica. O
beneficio da ureteroscopia para avaliação pré-operatória deve
ser discutida com o paciente.
Recomendações
Realizar cistoscopia para afastar tumor
vesical sincrônico
Realizar Urografia por tomografia computadorizada para avaliação do trato urinário
superior e estadiamento
Realizar ureteroscopia e biópsia apenas
nos casos em que informações adicionais
irão auxiliar em decisão terapêutica

Grau de
Recomendação
Forte
Forte

Forte

Prognóstico

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

Rastreamento sistemáco durante entrevista clínica

Suspeita de
de CTUS
CTUS hereditário
hereditário(10-20%):
(10--20%)
Idade
Age< <6060anos;
yr
- História
prévia
de câncer HNPCC;cancer
- Personal
history
of HNPCC-spectrum
- Familiar de primeiro grau < 50
oranos com câncer do espectro
- First-degree relave < 50HNPCC;
yr with HNPCC-spectrum cancer
Dois familiares com câncer
or do espectro HNPCC
- Two first-degree relaves with HNPCC-spectrum cancer

Sporadic
UTUC
CTUS
Esporádico
(80-90%)
(80-90%)

Sequenciamento
de sequencing:
mutação DNAmutaon?
germinativo?
Germ-line DNA

Avaliação
clínica
para outros
cânceres
HNPCC relacionados:
- Clinical
evaluaon
for other
HNPCC-related
cancer:
Coloretal, gastrointestinal,
e pele
colorectal,
gastrointesnal,endometrial,
endometrialovariano
ovarian and
skin
-Monitorização
e
seguimento
- Close monitoring and follow-up
- Aconselhamento
genético
familiar
- Familial genec
counselling

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

Estratificação de Risco

É necessário estratificar o risco dos casos de CTUS antes do
tratamento para identificar aqueles pacientes (e tumores) que
são mais propensos a um manejo de preservação da unidade
renal ao invés de uma cirurgia radical (Figura 2).
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Figura 2: Estratificação de risco pré-intervenção do CTUS
CTUS
UTUC

Low-risk
CTUS
BaixoUTUC*
risco *

••
••
••
••
••

Doençadisease
Unifocal
Unifocal
Tumour
size do
< 2 tumor
cm
Tamanho
< 1 cm
Low-grade
Citologia cytology
baixo grau
Low-grade
URSbaixo
biopsygrau
Biópsia URS
No
invasive
aspect
on CT-urography
Uro
TC sem
aspecto
invasivo

High-risk
CTUS
Alto UTUC**
risco **

••
••
••
••
••
•

Hidronefrose
Hydronephrosis
Tumour
size >do2 tumor
cm
Tamanho
> 1 cm
High-grade
Citologia cytology
alto grau
High-grade
URSalto
biopsy
Biópsia URS
grau
Mulfocal
Doença disease
multifocal
Previous radical cystectomy for
• Cistesctomia Radical por câncer
bladder cancer
de
bexiga
• Variant histology

*Todos esses fatores precisam estar presentes.
**Ao menos um desses fatores necessita estar presente.
Uro TC = Urografia Tomografia Computadorizada;
URS = Ureterorrenoscopia.
Manejo (veja figuras 3 & 4)
Doença Localizada
Cirurgia Preservadora da Unidade Renal
Cirurgia poupadora do rim para CTUS de baixo risco consiste
em cirurgia que preserva a unidade renal. É utilizada em casos
imperativos (Insuficiência renal, rim único funcional). Também
pode ser discutida em pacientes de baixo risco em casos de
unidade renal contralateral funcional. A cirurgia órgão poupadora em tumores de baixo risco potencialmente evita a
morbidade associada à cirurgia radical, sem comprometer o
desfecho oncológico e a função renal.
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Recomendações para o manejo poupador
de rim do CTUS
Oferecer o manejo poupador de rim como
opção de tratamento primário para pacientes com tumores de baixo risco.
Oferecer tratamento preservador da unidade renal para pacientes com tumores de
alto risco em ureter distal.
Em pacientes com rim único ou com diminuição da função renal, oferecer manejo
poupador de rim, desde que não comprometa o desfecho oncológico. Está decisão
deve realizada em uma análise individual,
estimulando o paciente a participar do processo de decisão.
Utilizar laser para o tratamento for endoscópico de CTUS

Grau da
Recomendação
Forte

Fraca

Forte

Fraca

Uro TC – Urotomografia Computadorizada
A instilação de Bacillus Calmette-Guérin (BCG) ou mitomicina
C no trato urinário por nefrostomia percutânea ou por cateter
ureteral é tecnicamente factível após o tratamento poupador
de órgão ou para tratamento de carcinoma in situ. No entanto,
os benefícios não foram confirmados.
Nefroureterectomia Radical (NUR)
A NUR aberta com ressecção vesical é o tratamento padrão
para CTUS de alto risco, independente da localização do
tumor.
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Recomendações

Grau da
Recomendação
Forte

Realizar nefroureterectomia radical em
pacientes com tumores de alto risco.
Etapas técnicas da Nefroureterectomia Radical
Ressecar o meato ureteral
Forte
Realizar linfadenectomia em pacientes de
Fraca
alto risco
Realizar quimioterapia intravesical no pós- Forte
-operatório para diminuir o risco de recorrência na bexiga

Doença Avançada
NUR não apresenta beneficio em doença metastática (M1),
mas pode ser utilizada de forma paliativa. Como o CTUS são
tumores uroteliais, a quimioterapia baseada em platina deve
apresentar resultados semelhantes aqueles vistos no câncer
de bexiga. Atualmente, os dados disponíveis são insuficientes
para definir qualquer recomendação.
Radioterapia não é mais relevante hoje em dia, tanto como
terapia isolada, como associada a quimioterapia.

Seguimento após tratamento inicial

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

Grau da
Recomendação

Após Nefroureterectomia Racial
Tumores de baixo risco
Realizar cistoscopia aos 3 meses, se nega- Fraca
tiva, realizar cistoscopia em 9 meses, após
anualmente, por 5 anos
Realizar Uro TC anual, por 5 anos
Fraca
Tumores de alto risco
Realizar cistoscopia e citologia urinária a
Fraca
cada 3 meses por 2 anos, após a cada 6
meses por 5 anos, e então anualmente
Realize Urotomografia Computadorizada
Fraca
a cada seis meses por dois anos, e após
anualmente.
Após o manejo preservador da unidade renal
Tumores de Baixo Risco
Realizar cistoscopia e Uro-TC aos três e aos Fraca
seis meses, e então anualmente por 5 anos.
Realizar ureteroscopia aos três meses.
Fraca
Tumores de Alto Risco
Realizar cistoscopia, citologia urinária e
Fraca
UroTC aos três e seis meses, e então anualmente.
Realizar ureteroscopia e citologia urinária
Fraca
in situ aos três e seis meses.
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Figura 3: Fluxograma proposto para o manejo do CTUS
UTUC
CTUS
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Figura 4: Tratamento cirúrgico de acordo com a localização e
estratificação de risco

1. Primeira opção de tratamento
2. Segunda opção de tratamento
* Em casos de não ser favorável ao manejo endoscópico
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DIRETRIZES EM
CÂNCER DE BEXIGA MÚSCULOINVASIVO E METASTÁTICO
(Atualizado em Março de 2018)

J.A. Witjes (Coordenador), M. Bruins, E. Compérat, N.C. Cowan,
G. Gakis, V. Hernández, T. Lebret, A. Lorch, M.J. Ribal (Vicecoordenador) A.G. van der Heijden, E. Veskimae
Colaboradores associados: E. Linares Espinós, M. Rouanne,
Y. Neuzillet

Introdução

As estratégias de tratamento ideais para câncer de bexiga
músculo-invasivo (CBMI) exigem o envolvimento de uma
equipe de especialistas multidisciplinar e um modelo de estratégias de tratamento integrado para evitar a fragmentação da
assistência ao paciente.

Sistema de Estadiamento

A classificação TNM 2017 (Tumor, Linfonodo e Metástase) é
utilizada para estadiamento (tabela 1). Para a graduação, a
classificação da OMS de 1973 e a de 2016 são utilizadas.
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Tabela 1: Classificação TNM (2017)
T - Tumor Primário
TX
Tumor primário não pode ser avaliado
T0
Não há evidência de tumor primário
Ta
Carcinoma papilífero não-invasivo
Tis
Carcinoma in situ: “tumor plano”
T1
Tumor que invade o tecido conectivo sub-epitelial
T2
Tumor que invade o músculo
T2a
Tumor que invade a musculatura superficial
(metade interna)
T2b
Tumor que invade a musculatura profunda
(metade externa)
T3
Tumor que invade o tecido perivesical
T3a
Microscopicamente
T3b
Macroscopicamente (massa extravesical)
T4
Tumor que invade qualquer uma das seguintes
estruturas: estroma prostático, vesícula seminal,
útero, vagina, parede pélvica ou parede abdominal
T4a
Tumor invade estroma prostático, vesícula
seminal, útero ou vagina
T4b
Tumor invade parede pélvica ou parede
abdominal
N - Linfonodos Regionais
NX
Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0
Ausência de metástase em linfonodo regional
N1
Metástase em um único linfonodo na pelve
(hipogástrico, obturador, ilíaco externo ou presacral)
N2
Metástase em múltiplos linfonodos na pelve
(hipogástrico, obturador, ilíaco externo ou presacral)
N3
Metástase em linfonodo da ilíaca comum
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M - Metástase à distância
M0
Ausência de metástase à distância
M1a
Linfonodos não regionais
M1b
Outras metástases à distância
Tabela 2: Graduação (OMS) em 1973 e em 2016
Graduação OMS em 1973
Grau 1: bem diferenciado
Grau 2: moderadamente diferenciado
Grau 3: pouco diferenciado
Graduação OMS em 2016 (lesões papilares)
• Neoplasia urotelial papilar de baixo potencial de malignidade
• Carcinoma urotelial papilar de baixo grau
• Carcinoma urotelial papilar de alto grau

Patologia do CBMI

Determinação de subtipos morfológicos podem ser úteis para
ajudar na avaliação do prognóstico e nas opções de tratamento
dos carcinomas uroteliais de alto grau (grau II e III) como discutido nesses guidelines. As seguintes diferenciações são usadas:
1. Carcinoma urotelial (mais de 90% de todos casos);
2. Carcinomas uroteliais com diferenciação parcial epidermóide e/ou glandular;
3. Carcinoma urotelial micropapilífero e microcistico
4. Variante em “ninhos” (incluindo grandes variantes em “ninhos”)
5. Linfoepitelioma
6. Plasmocitóide, células gigantes, anel de sinete, difuso, indiferenciado;
7. Alguns carcinomas uroteliais com diferenciação trofoblástica
8. Carcinoma de pequenas células
9. Carcinoma sarcomatóides
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Recomendações para a avaliação de peças Grau da
tumorais
Recomendação
Registrar a profundidade da invasão (catForte
egorias pT2a e pT2b, pT3a, pT3b ou pT4)
Margens com atenção especial às circunferenciais, próstata, ureter, uretra, gordura
peritonial, útero e fundo vaginal.
Registrar o número de linfonodos , o número de linfonodos positivos e a
disseminação extra-linfonodal.
Registrar invasão linfática ou de vasos sanguíneos e extensão extra-linfonodal
Registrar a presença de Carcinoma In Situ
(CIS)
Recomendações para avaliação inicial
de tumores presumivelmente músculo-invasivos*
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 carcinoma in situ 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 biópsia não é realizada durante o procedimento inicial, ela deve ser realizada no
momento da segunda ressecção.

Grau da
Recomendação
Forte

Forte

Forte
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Em mulheres que irão à subsequente neobe- Forte
xiga ortotópica, informações da ressecção
são necessárias (incluindo avaliação histológica) do colo vesical e margem uretral, quer
antes ou no momento da cistoscopia.
O relatório patológico deve especificar o
Forte
grau, a profundidade da invasão tumoral e
se a lâmina própria e tecido muscular estão
presentes na amostra.
* Para informações gerais na avaliação de tumores vesicais Consulte Guidelines da EAU no câncer de bexiga
não-músculo invasivo.
Recomendações para estadiamento de
tumor de bexiga músculo-invasivo (CBMI)
Em pacientes com CBMI confirmado, o uso
da tomografia de tórax, abdome e pelve é a
forma ideal de estadiamento.
Realizar uro-tomografia para avaliação do
trato urinário superior e para estadiamento.
Para avaliação do trato urinário superior
utilizar ureteroscopia flexível diagnóstica e
biópsia somente nos casos onde informação adicional impactará nas decisões de
tratamento.
Utilizar Uro-Ressonância quando a Uro-TC
é contra-indicada por razões relacionadas
ao contraste ou dose de radiação.
Utilizar RNM ou TC para estadiar doença
localmente avançada ou metastática em
que o tratamento radical está sendo considerado.
44 Câncer de Bexiga Músculo-invasivo e Metastático

Grau da
Recomendação
Forte

Forte
Forte

Forte

Forte

Usar TC para diagnosticar metástases pul- Forte
monares. TC e RM são geralmente equivalentes para o diagnóstico de doença local e
metástases à distância no abdome.
RM = ressonância magnética; TC = tomografia computadorizada.
Prognóstico
Recomendações para uso de escalas de
comorbidades
Basear a decisão de preservação vesical ou
cistectomia radical em pacientes idosos/
geriátricos com câncer de bexiga invasivo
no estádio tumoral e comorbidades.
Avaliar comorbidades por uma escala validada tal como índice de comorbidades de
Charlson. A escala ASA (American Society
of Anesthesiologists) não deve ser utilizada
nessa avaliação.

Grau da
Recomendação
Forte

Forte

Manejo da doença
Recomendações na falha de tratamento do
câncer de bexiga não-músculo-invasivo
Em todos tumores T1 com alto risco de
progressão (alto grau, multifocal, CIS e
tamanho do tumor como observados nas
diretrizes / EAU para câncer de bexiga
não-músculo-invasivo), cistectomia radical
imediata deve ser considerada.
Em todos pacientes T1 que falham à terapia
intravesical, tratamento radical deve ser
realizado.

Grau da
Recomendação
Forte

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

Recomendações para quimioterapia neoadjuvante
Oferecer QNA para câncer de bexiga
T2-T4a, cN0M0. Nesse caso usar sempre
terapia combinada com cisplatina.
Não oferecer quimioterapia neoadjuvante
para pacientes que são inelegíveis para
combinações com cisplatina.

Grau da
Recomendação
Forte

Recomendações para pré e pós radioterapia

Grau da
Recomendação
Forte

Não oferecer RxT pré-op para melhorar
sobrevida.
Oferecer RxT pré-op para CBMI visto que
resultam em “downstaging” do tumor
depois de 4-6 semanas.

Forte

Fraco

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

Recomendações para cistectomia radical e
derivação urinária
Não adiar a cistectomia mais do que 3
meses visto que aumenta o risco de progressão e a mortalidade câncer-específica.
Antes da cistectomia, o paciente deve ser
plenamente informado sobre os benefícios
e os potencias riscos de todas alternativas possíveis, e a decisão final deve ser
baseada numa discussão equilibrada entre
paciente e cirurgião.
Não oferecer neobexiga ortotópica para
pacientes que tenham tumor na uretra ou
ao nível da dissecção uretral.
Radioterapia pré-operatória não é recomendada em casos de subsequente cistectomia com derivação urinária.
ão oferecer cistectomia com preservação
nervosa (sexual) como conduta padrão.
Oferecer técnicas de preservação sexual
para homens motivados a preservar sua
função sexual visto que a maioria será beneficiada.
Selecionar pacientes baseado em:
• doença órgão confinado;
• ausência de qualquer tipo de tumor ao
nível da próstata uretra prostática e colo
vesical.

Grau da
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Forte

Forte
Forte

Forte
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Não oferecer cistectomia radical com preservação de órgãos pélvicos para mulheres
como conduta padrão.
Oferecer técnicas de preservação sexual
para mulheres motivadas a preservar sua
função sexual visto que a maioria será
beneficiada.
Selecionar pacientes baseado em:
• doença órgão confinado;
• ausência de tumor ao nível do colo vesical e uretra.
Preparo intestinal pré-operatório não é mandatório, rápidas manipulações podem reduzir
o tempo de recuperação do intestino.

Forte

Oferecer cistectomia radical em T2-T4a,
N0M0 e câncer de bexiga não-músculo
invasivo de alto risco.
Linfadenectomia deve ser uma parte integrante da cistectomia.
Não preservar a uretra se as margens são
positivas.

Forte

Recomendações para cistectomia laparoscópica/ robótica
Informar o paciente das vantagens e desvantagens da técnica aberta e robótica
para selecionar a mais apropriada.
Selecionar centros com experiência, não
técnicas específicas, para ambas, cirurgia
aberta e robótica.

Grau da
Recomendação
Forte
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Fraco

Forte

Forte

Forte
Forte

Forte

Figura 1: Fluxograma para o manejo de câncer de bexiga urotelial T2-T4a N0M0
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Preservação vesical para doença localizada

Ressecção transurethral do tumor de bexiga (RTU-b)
RTU-b isolada é possível como opção terapêutica apenas se
o crescimento tumoral é limitado à camada muscular superficial e se a biópsia de reestadiamento é negativa para tumor
residual.
Radioterapia externa
Radioterapia externa como monoterapia deve ser considerada
como opção terapêutica apenas quando o paciente é impróprio para cistectomia ou para protocolo de preservação vesical com manejo multimodal.
Radioterapia também pode ser utilizada para conter sangramentos do tumor quando o controle local não pode ser alcançado com manipulação transurethral em função do extenso
crescimento local da neoplasia (NE: 3).
Quimioterapia e melhores cuidados de suporte
Há relatos que a quimioterapia com cisplatina como terapia
primária para tumores localmente avançados em pacientes
bem selecionados tem apresentado respostas completas e
parciais locais.
Tratamento multimodal
Em grupos de pacientes muito bem selecionados as taxas de
sobrevida a longo prazo do tratamento multimodal são comparáveis às da cistectomia precoce. Retardo no tratamento
cirúrgico pode comprometer as taxas de sobrevida..
Recomendações para preservação vesical Grau da
em doença localizada
Recomendação
Não oferecer RTU de tumor vesical isolada Forte
como uma opção curativa de tratamento. A
maioria dos pacientes não se beneficiará.
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Não oferecer radioterapia isolada como
tratamento inicial para câncer de bexiga
localizado.
Não oferecer quimioterapia isolada como
tratamento inicial para câncer de bexiga
localizado.
Oferecer intervenção cirúrgica ou tratamento multi-modal como conduta terapêutica inicial visto que são mais efetivos do
que radioterapia isolada.
Oferecer tratamento multi-modal como
alternativa em pacientes bem selecionados
e informados, especialmente, para aqueles
que a cistectomia não é uma boa opção.

Forte

Forte

Forte

Forte

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
Oferecer cistectomia radical como tratamento paliativo para pacientes com tumor
localmente avançados inoperáveis (T4b).
Oferecer cistectomia paliativa em
pacientes com sintomas.

Grau da
Recomendação
Fraco

Fraco
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Quimioterapia adjuvante
Recomendações

Grau da
Recomendação
Oferecer quimioterapia adjuvante combina- Forte
da com cisplatina para pacientes com pT3
/ T4 e / ou pN+ se nenhuma quimioterapia
neoadjuvante foi dada.
Doença metastática
Recomendações para doença metastática

Grau da
Recomendação
Tratamento de primeira linha para pacientes elegíveis:
Uso de quimioterapia com cisplatina
Forte
combinada com GC, MVAC, preferivelmente com G-CSF, ou HD-MVAC com
GCSF ou PCG.
Quimioterapia combinada com carboplati- Forte
na e sem-platina não são recomendadas.
Tratamento de 1a linha em pacientes inelegíveis para
cisplatina:
Recomendado o uso de inibidores de
Forte
“checkpoint” como pembrolizumab e
atezolizumab
Utilize quimioterapia combinada com carFraco
boplatina.
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Segunda linha de tratamento:
Oferecer inibidores de “checkpoint” como Forte
pembrolizumab e atezolizumab para
pacientes durante progressão ou após
quimoterapia com cisplatina para doença
metastática. Alternativamente oferecer
tratamento em contexto de estudo
clínico.
Oferecer inibidor de checkpoint nivolumab Forte
para pacientes progredindo durante ou
após quimioterapia com cisplatina para
doença metastática. Alternativamente,
oferecer tratamento em contexto de estudo clínico.
Oferecer Ácido Zoledrônico ou Denosumab Fraco
para tratar metástases ósseas.
Tratamento subsequente:
Apenas oferecer Vinflunina para pacientes
Fraco
com doença metastática como segunda
linha de tratamento se a imuno terapia ou
quimioterapia combinada não é possível.
Alternativamente, oferecer Vinflunina como
tratamento de linha subsequente, ou oferecer tratamento em contexto de estudo clínico
ou de melhores cuidados de suporte.
GC = gemcitabina mais cisplatina; G-CSF = fator estimulante
de granulócitos; MVAC = methotrexate, vinblastina, adriamycina mais cisplatina; HD MVAC = alta dose de methotrexate,
vinblastina, adriamicina mais cisplatina; SP: status de performance; PCG: palitaxel, cisplatina e gemcitabina
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Figura 2: Fluxograma para o manejo de câncer de bexiga urotelial metastático
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GC = gemcitabina mais cisplatina; TFG = taxa de filtração glomerular; HD MVAC = altas doses de methotrexate,
vinblastina,adriamycina mais cisplatina; MVAC =methotrexate, vinblastina,adriamycina mais cisplatina; PCG = paclitaxel,
cisplatina, gemcitabina; SP = status performance.
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Qualidade de vida relacionada à saúde (HRQoL)
Importantes determinantes da qualidade de vida são a personalidade do paciente, a forma de encarar e o apoio social.
Recomendações para HRQoL

Grau da
Recomendação
Forte

O uso de questionários validados é recomendado para avaliar HRQoL em pacientes
com câncer de bexiga músculo-invasivo.
Exceto em comorbidades, variáveis tumoForte
rais e falta de habilidades demonstrando
claras contra-indicações, uma derivação
urinária deve ser oferecida.
Informação pré-operatória ao paciente,
Forte
seleção do paciente, técnicas cirúrgicas, e
cuidadoso seguimento pós-operatório são
as “chaves” para alcançar bons resultados a
longo prazo.
Clara e exaustiva informação com todos
Forte
potenciais benefícios e efeitos colaterais
deve ser oferecida, permitindo aos pacientes
tomar decisões baseadas em informações.
Paciente deve ser encorajado a participar
ativamente do processo de decisão.

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

O câncer de próstata (CaP) é uma doença complexa, na qual
as características da doença, a idade, as comorbidades e a
preferência individual do paciente afetarão a escolha do tratamento. Todas as opções de manejo disponíveis precisam ser
discutidas, na íntegra, com o paciente.

Epidemiologia e Prevenção de Riscos

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum
em homens. É uma grande preocupação de saúde, especialmente em países desenvolvidos, devido à maior proporção
de homens idosos na população geral e ao risco potencial de
sobretratamento após o diagnóstico precoce. Existem três
fatores de risco bem estabelecidos para o CaP: aumento da
idade, origem étnica e predisposição genética. Atualmente,
não há evidências de alto nível de que medidas preventivas
possam reduzir o risco de CaP.

Sistemas de classificação e estadiamento

A classificação de metástase Tumor, Nodo, Metástase 2017
(TNM) é usada para estadiamento (Tabela 1).
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Tabela 1: Classificação TNM 2017
T – Tumor Primário
TX
O tumor primário não pode ser avaliado
T0
Sem evidência de tumor primário
T1
Tumor clinicamente inaparente que não é palpável
T1a Achado histológico incidental de tumor em 5%
ou menos de tecido ressecado
T1b Achado histológico incidental de tumor em
mais do que 5% de tecido ressecado
T1c Tumor identificado por biópsia por agulha (por
exemplo, devido à elevação [PSA])
T2
Tumor que é palpável e confinado dentro da próstata
T2a O tumor envolve metade de um lobo ou menos
T2b Tumor envolve mais da metade de um lobo, mas
não ambos os lobos
T2c O tumor envolve ambos os lobos
T3
Tumor se estende através da cápsula prostática*
T3a Extensão extracapsular (unilateral ou bilateral)
incluindo envolvimento microscópico do colo
da bexiga
T3b Tumor invade vesícula seminal (s)
T4
O tumor é fixo ou invade estruturas adjacentes que
não as vesículas seminais: esfíncter externo, reto,
músculos levantadores e / ou parede pélvica
N - Linfonodos Regionais1
NX Linfonodo regional não pode ser avaliado
N0 Ausência de metástases em linfonodos regionais
N1
Metástases em linfonodos regionais
M - Metástases a Distância2
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M0
M1

Ausência de metástases a distância
Metástases a distância
M1a Não Linfonodo Regional(s)
M1b Osso(s)
M1c Outro sítio(s)
* Invasão no ápice da próstata ou em (mas não além) da cápsula prostática não é classificada como T3, mas como T2.
1  Metástases não maior do que 0.2 cm pode ser designada
pNmi.
2 Quando mais do que um local de metástase está presente, a
categoria mais avançada é usada. (p) M1c é a categoria mais
avançada.
O estadiamento patológico (pTNM) baseia-se na avaliação
histopatológica tecidual e, em grande parte, é semelhante ao
TNM clínico, exceto no estágio clínico T1c e nos subestágios
T2. Todos os CaP confinados ao órgão após a prostatectomia
radical (RP) são estágio patológico T2 e a UICC atual não reconhece mais os subestágios pT2.
Tabela 2: Grupos de risco de EAU para recorrência bioquímica
de câncer de próstata localizado e localmente avançado
Definição
Baixo risco
PSA < 10 ng
/ mL
e GS < 7 (ISUP
grau 1)
e cT1-2a
Localizado

Risco intermediário
PSA 10-20 ng/mL
or GS 7
(ISUP grade 2/3)
ou cT2b

Alto risco
PSA > 20 ng/mL
ou GS > 7
(ISUP grau 4/5)
ou cT2c

qualquer PSA
qalquer GS
(qualquer
grau ISUP)
cT3-4 ou cN+
Localmente
avançado
GS = Gleason score; ISUP = Sociedade Internacional de
Patologia Urologica; PSA = antígeno prostata-específico.
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Recomendações para triagem e detecção
precoce
Não submeter homens a testes de antígeno prostático específico (PSA) sem
aconselhá-los sobre os potenciais riscos e
benefícios.
Oferecer uma estratégia individualizada
adaptada ao risco para a detecção precoce
de um homem bem informado com um
bom status de desempenho (do inglês: performace status (PS)) e uma expectativa de
vida de pelo menos dez a quinze anos.
Oferecer testes iniciais de PSA em homens
bem informados e com risco elevado de ter
CPa:
• homens > 50 anos de idade;
• homens > 45 idade e história familiar de
CaP;
• Afro-Americanos > 45 anos de idade.
Oferecer uma estratégia adaptada ao risco
(com base no nível inicial de PSA), com
intervalos de acompanhamento de dois
anos para aqueles inicialmente em risco:
• homens com nível de PSA > 1 ng / mL
aos 40 anos de idade;
• homens com nível de PSA > 2 ng / mL
aos 60 anos de idade;
Adiar o seguimento a oito anos naqueles
que não estão em risco.
Parar o diagnóstico precoce de PCa com
base na expectativa de vida e PS; os
homens que têm uma expectativa de vida <
15 anos provavelmente não se beneficiarão.
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Grau da
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Fraca

Forte

Avaliação Diagnóstica
Diagnóstico Clínico
O câncer de próstata geralmente é suspeitado com base no
exame de toque retal (TR) e / ou níveis de PSA. O diagnóstico definitivo depende da verificação histopatológica do
adenocarcinoma da biópsia da próstata ou da descoberta
inesperada de amostras da ressecção transuretral da próstata
(RTUP) ou da prostatectomia para tratamento do aumento
benigno da próstata. A decisão de prosseguir com o diagnóstico adicional ou a preparação do estadiamento é guiada
pelas opções de tratamento estão disponíveis para o paciente,
levando em consideração a expectativa de vida do paciente.
Procedimentos diagnósticos que não afetarão a decisão do
tratamento geralmente podem ser evitados.
Um relatório da patologia da biópsia inclui o tipo de carcinoma e parâmetros descrevendo sua extensão (por exemplo,
proporção de cores positivos, porcentagem ou mm de envolvimento de carcinoma por core), bem como escore de Gleason
(GS) por local de biópsia e GS global. O relato de um espécime
de prostatectomia radical (PR) inclui o tipo de carcinoma, GS
global, estágio patológico e status da margem cirúrgica.
Foram adotados os grupos de graduação da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e da Sociedade Internacional de
Patologia Urológica (ISUP) 2014, permitindo que os pacientes
compreendam melhor o comportamento de seu carcinoma
diagnosticado de próstata, enquanto separam o adenocarcinoma GS 7 em duas categorias prognosticamente distintas;
grau 2 para GS 7 (3 + 4) e grau 3 para GS 7 (4 + 3) (ver Tabela 3).
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Tabela 3: ISUP 2014 grupos de graduação
Escore de Gleason
2-6
7 (3 + 4)
7 (4 + 3)
8 (4 + 4 or 3 + 5 or 5 + 3 )
9-10

Grupo de graduação
1
2
3
4
5

Recomendações para o diagnóstico clínico Grau da
Recomendação
Não usar ressecção transuretral da prósta- Forte
ta como uma ferramenta para detecção de
câncer.
Usar o sistema de classificação Gleason
Forte
da Sociedade Internacional de Patologia
Urológica (ISUP) 2014 para classificação do
CPa.
Em homens sintomáticos, basear a decisão Forte
inicial de realizar uma biópsia em testes de
antígeno prostático específico e exame de
toque retal.
Não oferecer inicialmente biópsias da
Fraco
zona de transição devido a baixas taxas de
detecção.
Para o diagnóstico inicial, faça uma biópsia Forte
central de dez a doze fragmentos transretal
ou transperineal de zona periférica sob
orientação ultrassonográfica.
Realizar biópsias transretais da agulha da
Forte
próstata sob proteção antibiótica.
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Use um anestésico local por meio de infilForte
tração periprostática para biópsias de próstata transretal.
Assegurar que os fragmentos de biópsias
Forte
da próstata de diferentes locais sejam
submetidos separadamente para processamento e relatórios de patologia.
Siga as Diretrizes da Reunião de Consenso Forte
do ISUP de 2010 para processar e relatar
amostras de prostatectomia.

Recomendações para o processamento de
espécimes de prostatectomia
Assegure a incorporação total, por seccionamento convencional (quadrante) ou
montagem total.
Pinte toda a superfície antes de cortar, para
avaliar a margem cirúrgica.
Examine o ápice e a base separadamente,
usando o método do cone com corte sagital ou radial.

Grau da
Recomendação
Forte

Recomendações para exames de imagem
por biópsia repetida
Antes de repetir a biópsia, realizar ressonância magnética multiparamétrica
(mpMRI) quando a suspeita clínica de CPa
persistir, apesar de biópsias negativas.
Durante a repetição da biópsia, incluir
biópsias sistemáticas e direcionamento de
quaisquer lesões mpMRI vistas.

Grau da
Recomendação
Forte

Forte
Forte

Forte
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Diretrizes para o estadiamento do CPa
Qualquer estadiamento do grupo de risco
Não usar tomografia computadorizada e
ultrassonografia transretal para estadiamento local.
CPa localizado de baixo risco
Não usar imagens adicionais para fins de
estadiamento.
CPa de risco intermediário

Grau da
Recomendação
Forte

Grau da
Recomendação
Forte
Grau da
Recomendação
Fraco

No padrão predominantemente Gleason
4 (≥ ISUP 3), usar ressonância magnética
multiparamétrica da próstata (mpMRI) para
estadiamento local.
No padrão predominantemente de Gleason Fraco
4, incluir pelo menos imagem transversa
abdomino-pélvica e cintilografia óssea para
triagem metastática.
CPa localizado de alto risco / CPa localmente avançado
Usar mpMRI de próstata para estadiamento local.
Realizar triagem metastática, incluindo,
pelo menos, imagem transversal abdominopélvica transversal e cintilografia óssea.
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Grau da
Recomendação
Forte
Forte

Figura 1: Fluoxograma de decisão para triagem dependendo
do estado de saúde (homens > 70 anos)*
TM TM
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com G8 eand
mini-COG

Pontuação >
Score
< 14
14
avaliação
Simplified
geriátrica
geriatric é
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evalua on is
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Score
> 14 > 14
não é necesNo simplified
sária avaliação
geriatric
geriátrica simevalua
plificadaon is
needed

mandatory

Não
Reversível=
Nonreversible
=
- Anormal ADL: >=2
- Abnormal ADL: > 2
-Perda de peso > 10%
- Weight loss > 10%
- Comorbidades CISR-G
- Comorbidi
es CISR-G
graus
3-4
grades 3-4

Rerversível
Reversible==
-Anormal
ADL:ADL:
1 ou 12 or 2
- Abnormal
-Perda de peso 5-10%
- Weight loss 5–10%
-Comorbidades CISR-G
- Comorbidi es CISR-G
graus 1-2
grades 1-2
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then
intervenção
geriatric
geriátrica
intervenon

Em boa
Fitforma
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Frágil

Incapaz / Graves
Disabled/severe
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*Reproduzido com permissão de Elsevier, de Droz J-P, et al. Eur
Urol 2017: 72 (4); 521
Mini-COGTM = teste cognitivo; AVD = atividades da vida diária; CIRS-G = pontuação geriátrica de classificação de doença
cumulativa; CGA = avaliação geriátrica abrangente.
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Recomendações para avaliação do estado
de saúde e expectativa de vida
Rastrear sistematicamente o estado de
saúde de homens mais velhos (> 70 anos)
com PCa (Figura 1).
Usar as ferramentas Geriatric-8 e mini-COG
para a avaliação do estado de saúde.
Realizar uma avaliação geriátrica especializada completa em pacientes com pontuação no G8 ≤ 14.
Considerar o tratamento padrão em pacientes frágeis com deficiências reversíveis (após
a resolução de problemas geriátricos) semelhantes aos pacientes saudáveis, se a expectativa de vida for > 10 anos.
Oferecer tratamento adaptado em
pacientes com comprometimento
irreversível.
Oferecer tratamento paliativo em pacientes
com estado de saúde ruim.

Manejo da Doença
Tratamento postergado

Grau da
Recomendação
Forte

Fraco
Forte

Fraco

Muitos homens com CPa localizado não se beneficiarão do
tratamento definitivo, e 45% dos homens com CPa detectado
por PSA podem ser candidatos a tratamento postergado.
Em homens com comorbidades e expectativa de vida
limitada, o tratamento do CPa localizado pode ser adiado para
evitar a perda da qualidade de vida (QV).
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Tratamento primário de CPa
Recomendações gerais para tratamento
ativo
Informar aos pacientes de que nenhuma
modalidade ativa de tratamento mostrou
superioridade sobre quaisquer outras
opções de manejo em termos de sobrevida.
Informar os pacientes de que todos os tratamentos ativos têm efeitos colaterais.
Tratamento cirúrgico
Informar os pacientes de que nenhuma
abordagem cirúrgica (prostatectomia radical aberta, laparoscópica ou robótica) mostrou claramente superioridade em termos
de resultados funcionais ou oncológicos.
Executar LND pélvico estendido (ePLND),
quando a LND for considerada necessária.
Não realizar cirurgia poupadora de
nervos quando houver risco de extensão
extracapsular (com base no estadiamento
da TC, GS, nomograma, ressonância
magnética multiparamétrica).
Não oferecer terapia de privação androgênica
neoadjuvante antes da cirurgia.
Tratamento radioterápico
oferecer radioterapia com intensidade
modulada (IMRT) ou radioterapia de arco
externo volumétrico (VMAT) para tratamento definitivo de CPa por radioterapia por
feixe externo (EBRT).

Grau da
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Forte
Forte

Forte

Forte

Cancer de Próstata

67

Apenas oferecer hipofracionamento mode- Forte
rado (HFX) com IMRT / VMAT, incluindo
radioterapia guiada por imagem (IGRT) à
próstata, a pacientes cuidadosamente selecionados com doença localizada.
Assegurar que o HFX moderado adere aos Forte
protocolos de radioterapia (RT) de ensaios
com resultados e toxicidade equivalentes,
isto é, 60 Gy / 20 frações em quatro
semanas ou 70 Gy / 28 frações em seis
semanas.
Opções terapêuticas ativas fora da cirurgia e radioterapia
Apenas oferecer crioterapia e ultrassonoForte
grafia focalizada de alta intensidade em um
ambiente de estudo clínico.
Apenas oferecer terapia focal dentro de um Forte
ambiente de teste clínico.
Diretrizes para o tratamento de primeira linha de
vários estágios da doença
Doença de baixo risco
Conduta
Oferecer uma política de CE a
expectante
pacientes assintomáticos com
(CE)
expectativa de vida < 10 anos
(com base em comorbidades).
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Grau da
Recomendação

Forte

Vigilância ativa Oferecer VA para pacientes ade(VA)
quados para tratamento curativo, mas com CPa de baixo risco.
Realizar ressonância magnética
multiparamétrica (mpMRI) antes
de uma biópsia confirmatória.
Durante a biópsia confirmatória
incluem-se biópsias sistemáticas e direcionadas.
Acompanhamento baseado em
toque retal, antígeno prostático específico (PSA) e biópsias
repetidas.
Aconselhe os pacientes sobre a
possibilidade de necessitar de
tratamento adicional no futuro.
Tratamento
Oferecer cirurgia e radioterapia
ativo
(RT) como alternativas à VA para
pacientes adequados para tais
tratamentos e que aceitem os
riscos de complicação do tratamento e prevenção da progressão da doença.
Dissecção
Não realizar uma PLND (risco
linfonodal
estimado para pN+ < 5%).
pélvica
(PLND)

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Fraco

Forte
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Radioterapia

Oferecer braquiterapia de baixa
taxa de dose (BTD) a pacientes
com CPa de baixo risco, sem
ressecção transuretral anterior
da próstata (RTU) e com um
bom Índice Internacional de
Sintomas Prostáticos (IPSS) e
volume de próstata < 50 mL.
Use radioterapia de intensidade
modulada (IMRT) com uma dose
total de 74-80 Gy, sem terapia de
privação androgênica (ADT).
Oferecer hipofracionamento
moderado (HFX) (68 Gy / 20 fx em
quatro semanas ou 70 Gy / 28 frações (fx) em seis semanas) como
alternativa de tratamento.
Outras opções oferecer apenas tratamento de
glândula integral (como crioterapia, HIFU, etc.) ou tratamento
focal dentro de um ambiente de
estudo clínico.
Doença de risco intermediário
Vigilância ativa Oferecer VA a pacientes alta(VA)
mente selecionados (< 10% do
padrão 4) aceitando o potencial
risco aumentado de novas
metástases.
Prostatectomia Oferecer PR para pacientes com
radical
doença de risco intermediário e
expectativa de vida > 10 anos.
oferecer cirurgia poupadora de
nervos a pacientes com baixo
risco de doença extracapsular
(consulte nomogramas).
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Dissecção
estendida de
linfonodos
pélvicos
(ePLND)
Radioterapia

Realizar um ePLND na doença
de risco intermediário se o risco
estimado de linfonodos positivos for superior a 5%.

Forte

oferecer braquiterapia LDR a
pacientes selecionados; pacientes sem TURP prévia e com um
bom IPSS e volume de próstata
< 50 mL.
Para EBRT, use uma dose total
de 76-78 Gy, em combinação
com neoadjuvancia de curta
duração e ADT concomitante
(quatro a seis meses).
Em pacientes que não desejam
se submeter à ADT, usar uma
dose aumentada de EBRT (76-80
Gy) ou uma combinação com
braquiterapia.
Outras opções oferecer apenas tratamento de
glândula integral (como crioterapia, HIFU, etc.) ou tratamento
focal dentro de um ambiente de
estudo clínico.
Doença localizada de alto risco
Prostatectomia Oferecer PR para pacientes com
radical
CPa localizado de alto risco e
uma expectativa de vida > 10
anos apenas como parte da
terapia multimodal.
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Dissecção
estendida de
linfonodos
pélvicos
(ePLND)

Realizar ePLND em doença de
alto risco.
Não realizar congelação de linfonodos durante a PR para decidir
se deve prosseguir ou abandonar o procedimento.
Radioterapia
Em pacientes com doença localizada de alto risco, usar ERBT
com 76-78 Gy em combinação
com ADT de longa duração (dois
a três anos).
Em pacientes com doença localizada de alto risco, usar EBRT
com reforço de braquiterapia
(HDR ou LDR), em combinação
com ADT de longo prazo (dois a
três anos).
Outras opções Não oferecer tratamento de
glândula inteira ou tratamento
focal a pacientes de alto risco.
Não usar monoterapia com ADT
em pacientes assintomáticos.
Doença localmente avançada
Prostatectomia Oferecer PR a pacientes
radical
altamente selecionados com
(cT3b-T4 N0 ou qualquer T N1)
apenas como parte da terapia
multimodal.
Dissecção
Realizar ePLND no CPa de alto
estendida de
risco.
linfonodos
Não realizar congelação de linfopélvicos
nodos durante a PR para decidir
(ePLND)
se deve prosseguir ou abandonar o procedimento.
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Radioterapia

Em pacientes com doença localmente avançada, oferecer RT em
combinação com ADT a longo
prazo.
oferecer ADT de longa duração
por dois a três anos.
Outras opções Não ofereça tratamento de glândula inteira ou tratamento focal
a pacientes de alto risco.
Oferecer apenas monoterapia
com ADT aos pacientes com
ou sem escolha de receber
qualquer forma de tratamento
local e que sejam sintomáticos
ou assintomáticos, mas com
tempo de duplicação do PSA
(TD) superior a doze meses ou
PSA> 50 ng / mL ou tumor mal
diferenciados.
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Tratamento adjuvante após prostatectomia radical
Discute-se apenas o tratamento Forte
adjuvante em homens com PSA
pós-operatório <0,1 ng / mL.
Não prescrever ADT adjuvante
Forte
em pacientes pN0.
Oferecer EBRT adjuvante no
Forte
campo cirúrgico para pacientes
com risco aumentado de recidiva local: pT3 pN0 com margens
positivas (maior impacto) e / ou
invasão das vesículas seminais.
Discutir três opções de manejo Fraco
com pacientes com doença pN+
após um ePLND, com base nas
características do envolvimento
nodal:
1. Oferecer ADT adjuvante para
doença linfonodo positivo
(pN+).
2. Oferecer ADT adjuvante com
radioterapia adicional.
3. Oferecer observação (conduta expectante) a um paciente
após eLND e ≤ 2 linfonodos
com envolvimento microscópico e PSA <0,1 ng / mL e
ausência de extensão extranodal.
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Tratamentos não curativos ou paliativos em primeira linha
Doença localizada
Conduta
Oferecer CE a pacientes assinForte
expectante
tomáticos não elegíveis para tra(CE)
tamento curativo local e aqueles
com uma expectativa de vida
curta.
Enquanto em CE, basear a deci- Forte
são de iniciar tratamento não
curativo nos sintomas e progressão da doença.
Doença localmente avançada
Conduta
Oferecer uma política de traForte
expectante
tamento postergado usando
(CE)
monoterapia com ADT para
pacientes M0 assintomáticos
com um PSA-DT > doze meses,
um PSA <50 ng / mL e tumor
bem diferenciado, que não estão
dispostos ou não podem receber qualquer tipo de tratamento
local.
Doença metastática em um cenário de primeira linha
Pacientes
Em pacientes M1 sintomáticos, Forte
sintomáticos
oferecer tratamento sistêmico
imediato para aliviar os sintomas e reduzir o risco de sequelas potencialmente graves de
doença avançada (compressão
da medula espinhal, fraturas
patológicas, obstrução ureteral
e metástase extra-esquelética).
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Pacientes
assintomáticos

Todos
pacientes M1
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Em pacientes M1 assintomáticos, oferecer tratamento sistêmico imediato para melhorar a
sobrevida, adiar a progressão
para um estágio sintomático e
prevenir complicações relacionadas à progressão da doença.
Em pacientes M1 assintomáticos, discutir a castração postergada com um paciente bem
informado, uma vez que reduz os
efeitos colaterais do tratamento,
desde que o paciente seja monitorado de perto.
Oferecer antagonistas LHRH,
especialmente para pacientes
com compressão da medula
espinhal iminente ou obstrução
da saída da bexiga.
Em pacientes M1 tratados com
um agonista LHRH, oferecer
administração a curto prazo de
antiandrogênios para reduzir o
risco do fenômeno do "flareup".
Não oferecer monoterapia anti-androgênica para doença M1.
Oferecer castração combinada
com quimioterapia (docetaxel) a
todos os pacientes cuja primeira
apresentação é doença M1 e
que estejam aptos o suficiente
para docetaxel.
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Oferecer castração combinada Forte
com acetato de abiraterona e
prednisona a todos os pacientes
cuja primeira apresentação é
doença M1 e que estejam aptos
o suficiente para o regime.
Oferecer a castração, com
Forte
ou sem um anti-andrógeno,
a pacientes impróprios para,
ou indispostos a considerar, a
castração combinada com docetaxel ou acetato de abiraterona
mais prednisona.
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Pacientes M1
recebendo
tratamento
intermitente

Em pacientes M1 assintomátiForte
cos, apenas oferecer tratamento
intermitente para homens altamente motivados, com uma resposta PSA maior após o período
de indução.
• Em pacientes com M1, seguir Fraco
os cronogramas do tempo
de tratamento intermitente
usado em ensaios clínicos
publicados.
• Parar o tratamento quando
o nível de PSA for <4 ng / mL
após seis a sete meses de
tratamento.
• Retomar o tratamento quando
o nível de PSA for > 10-20 ng /
mL (ou retornar ao nível inicial
de < 20 ng / mL).
Não use castração combinaForte
da com qualquer tratamento
local (RT / cirurgia) fora de um
ambiente de investigação, exceto para o controle dos sintomas.

Diretrizes para tratamentos de segunda linha e paliativos
Recidiva bioquímica após tratamento com intenção
curativa
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Bioquímico
recorrência
depois de
prostatectomia
radical
(PR)

Recorrência
bioquímica
após RT

Tratamento
de resgate
sistêmico

Oferecer VA e, possivelmente,
RT de resgate tardio (SRT) para
pacientes com recorrência bioquímica e fatores prognósticos
favoráveis (≤ pT3a, tempo para
recorrência bioquímica> três
anos, PSA-DT> doze meses, GS ≤
7), que podem não se beneficiar
de intervenção .
Tratar pacientes com um
aumento de PSA da faixa indetectável com SRT. A dose total
de SRT deve ser de pelo menos
66 Gy e deve ser administrada
precocemente (PSA <0,5 ng /
mL).
Tratar pacientes altamente selecionados com CPa localizado e
recidiva local histologicamente
comprovada com PR de salvamento (SRP).
PR de salvamento só deve ser
realizado em centros experientes.
Não ofereça HIFU, ablação por
criocirurgia e braquiterapia de
resgate a pacientes com recidiva
local comprovada, uma vez que
ainda é experimental.
Não ofereça ADT a pacientes
M0 com um PSA-DT > doze
meses.
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Tratamentos que prolongam a vida da doença resistente à
castração
Assegure-se de que os níveis de Forte
testosterona sejam confirmados
como < 50 ng / dL, antes de
diagnosticar o PCa resistente à
castração (CRPC).
Não tratar pacientes para CRPC Forte
não metastático fora de um
ensaio clínico.
Aconselhar, gerenciar e tratar
Forte
pacientes com CRPC metastático (mCRPC) em uma equipe
multidisciplinar.
Tratar pacientes com mCRPC com Forte
agentes que prolongam a vida.
Basear a escolha do tratamento
de primeira linha no status de
desempenho (PS), sintomas,
comorbidades, localização e
extensão da doença, preferência
do paciente e no tratamento
anterior para PCa sensível ao
hormônio (ordem alfabética:
abiraterona, docetaxel, enzalutamida, rádio -223, sipuleucel-T).
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Tratamentos citotóxicos da doença resistente à castração
Aconselhar, gerenciar e tratar
Forte
pacientes com mCRPC em uma
equipe multidisciplinar.
Oferecer aos pacientes com
Forte
mCRPC candidatos à terapia
citotóxica docetaxel com 75 mg
/ m2 a cada três semanas.
Em pacientes com mCRPC e
Forte
progressão após a quimioterapia
com docetaxel oferecer mais
opções de tratamento com
prolongamento da vida, que
incluem abiraterona, cabazitaxel, enzalutamida e rádio-223.
Basear decisões de tratamento Forte
de segunda linha para mCRPC
em PS pré-tratamento, sintomas,
preferência do paciente, comorbidades e extensão da doença.
Cuidados de suporte da doença resistente à castração
Oferecer agentes de proteção
Forte
óssea a pacientes com mCRPC
e metástases esqueléticas para
prevenir complicações ósseas.
Oferecer suplementação de
Forte
cálcio e vitamina D ao prescrever tanto denosumabe quanto
bifosfonados.
Tratar metástases ósseas doloro- Forte
sas precocemente com medidas
paliativas, tais como EBRT, e uso
adequado de analgésicos.
Cancer de Próstata
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Em pacientes com compressão Forte
da medula espinhal, iniciar corticosteroides imediatos com altas
doses e avaliar cirurgia espinhal
seguida de irradiação. Ofereça
radioterapia se a cirurgia não for
apropriada.
Acompanhamento após tratamento com intenção curativa
• Após PR, o PSA deve ser indetectável (<0,1 ng / mL).
Um PSA > 0,1 ng / mL após PR é sinal de tecido tumoral
residual da próstata. Depois que um PSA indetectável é
obtido após a RP, um PSA > 0,4 ng / mL em aumento, prediz
metástases adicionais.
• Após RT, um aumento no PSA> nadir + 2 ng / mL prediz
metástases.
• Nódulos palpáveis e aumento do PSA sérico são frequentemente sinais de recorrência local.
Recomendações para acompanhamento
Acompanhamento rotineiro de pacientes
assintomáticos, obtendo-se um histórico
específico da doença e dosagem sérica
do antígeno prostático específico (PSA).
Estes devem ser realizados aos três, seis
e doze meses após o tratamento, depois
a cada seis meses até três anos e, depois,
anualmente.
Durante o acompanhamento, faça um
toque retalsistemático (TR) após a cirurgia
se houver patologia desfavorável (> pT3,
pN1, Gleason ≥ 8).
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Durante o acompanhamento, realizar siste- Forte
maticamente TR após a radioterapia.
Na recorrência, apenas realize exames de
Forte
imagem para detectar recidiva local se o
resultado afetar o planejamento do tratamento.
Não oferecer rotineiramente cintilografia
Forte
óssea e outras modalidades de imagem a
pacientes assintomáticos se não houver
sinais de recidiva bioquímica. Caso os
pacientes apresentem dor óssea ou outros
sintomas de possível progressão, o reestadiamento deve ser considerado independente do nível sérico de PSA.

Recomendações para acompanhamento
durante o tratamento hormonal
Avalie os pacientes em três a seis meses
após o início do tratamento.
A estratégia de acompanhamento deve
ser individualizada com base no estágio da
doença, nos sintomas prévios, nos fatores
prognósticos e no tratamento administrado.
Em pacientes com doença em estágio M0,
agendar o acompanhamento a cada seis
meses. Como requisito mínimo, incluir uma
história específica da doença, TR e determinação do PSA sérico no diagnóstico.
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Em pacientes com doença em estágio M1,
agendar o acompanhamento a cada três a
seis meses. Como requisito mínimo, inclua
um histórico de doença, TR, PSA sérico,
hemoglobina, creatinina sérica e dosagem
de fosfatase alcalina na investigação diagnóstica. O nível de testosterona deve ser
verificado, especialmente durante o primeiro ano.
Aconselhe os pacientes (especialmente
com o estado de M1b) sobre os sinais clínicos sugestivos de compressão da medula
espinhal.
Quando há suspeita de progressão da
doença, adaptar / individualizar o acompanhamento.
Em pacientes com suspeita de progressão,
avaliar o nível de testosterona. Por definição, o PCa resistente à castração (CRPC)
requer um nível de testosterona < 50 ng /
dL (<1 mL / L).
Não ofereça exames de rotina para pacientes assintomáticos estáveis.

Qualidade de Vida

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Tratar o CPa pode afetar um indivíduo tanto física como mentalmente, bem como suas relações íntimas e seu trabalho ou
vocação. Todas essas questões multifacetadas influenciam
sua percepção da “qualidade de vida (QoL)”. O tratamento
do câncer de próstata não deve ser reduzido a se concentrar
no órgão isoladamente. A consideração da qualidade de vida
depende da compreensão dos desejos e preferências do
paciente, para que as propostas de tratamento ideais possam
84 Cancer de Próstata

ser formuladas e discutidas. Há evidências claras de necessidades não satisfeitas e requisitos de apoio contínuos para
alguns homens após o diagnóstico e tratamento para o CPa.

O processo de tradução para a língua portuguesa foi realizado sob
supervisão da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). A European
Association of Urology (EAU), juntamente com seu Escritório de
Diretrizes (Guidelines Office), não se responsabiliza pela correção
das traduções disponibilizadas.
Este texto resumido é baseado na versão completa das diretrizes
da EAU (ISBN: 978-94-92671-01-1) disponível a todos os membros da
European Association of Urology na sua página online:
http://www.uroweb.org/guidelines.
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DIRETRIZES EM
CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS
(Atualizado em Março de 2018)

B. Ljungberg (Coordenador), L. Albiges, K. Bensalah, A. Bex
(Vice-coordenador), R.H. Giles (Defensor do paciente), M. Hora,
M.A. Kuczyk, T. Lam, L. Marconi, A.S. Merseburger, T. Powles, M.
Staehler, A. Volpe
Colaboradores associados: Y. Abu-Ghanem, S. Dabestani,
S. Fernández-Pello Montes, F. Hofmann, R. Tahbaz

Epidemiologia

A utilização de técnicas de imagem como a ultrassonografia
(US) e a tomografia computadorizada (TC) aumentaram a
detecção do carcinoma de células renais (CCR) assintomático. O ápice da incidência de CCR ocorre entre 60 e 70 anos de
idade, com uma proporção de 3:2 entre homens e mulheres.
Fatores etiológicos abrangem fatores de estilo de vida, como
hábito de fumar, obesidade e hipertensão. Ter um parente de
primeiro grau com CCR está associado a um risco significativamente maior de se ter CCR.

Sistema de estadiamento

A atual classificação TNM (Tumour Node Metastasis) é recomendada para o estadiamento do CCR (Tabela 1).
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Tabela 1: O sistema TNM de classificação de estadiamento de 2017

T – Tumor primário
TX Não é possível avaliar o tumor primário
T0 Ausência de tumor primário
T1 Tumor ≤ 7 cm ou menos na maior dimensão, restrito
ao rim
T1a Tumor ≤ 4 cm ou menos
T1b Tumor > 4 cm, mas ≤ 7 cm
T2 Tumor > 7 cm na maior dimensão, restrito ao rim
T2a Tumor > 7 cm, mas ≤ 10 cm
T2b Tumores > 10 cm, restritos ao rim
T3 O tumor se estende às principais veias ou tecidos
perinéfricos, mas não à glândula adrenal ipsilateral e
não além da fáscia de Gerota
T3a O tumor se estende muito à veia renal ou seus
ramos segmentais (que contêm músculos) ou o
tumor invade a gordura do sino (peripélvico) perirrenal e / ou renal, mas não além da fáscia de Gerota
T3b O tumor se estende muito à veia cava embaixo do
diafragma
T3c O tumor se estende muito à veia cava acima do
diafragma ou invade a parede da veia cava
T4 O tumor passa da fáscia de Gerota (incluindo uma
extensão contígua na glândula adrenal ipsilateral)
N – Linfonodos regionais
NX Não é possível avaliar os linfonodos regionais
N0 Ausência de metástase linfonodal
N1 Metástase em linfonodo(s) regional(is)*
M – Metástase distante
M0 Ausência de metástase distante
M1 Metástase distante
Carcinoma de Células Renais
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Agrupamento TNM de estágios
Estágio I
T1
N0
M0
Estágio II T2
N0
M0
Estágio III T3
N0
M0
T1, T2, T3
N1
M0
Qualquer N M0
Estágio IV T4
Qualquer N M1
Qualquer T
Um serviço de apoio para dúvidas específicas sobre a classificação TNM está disponível em http://www.uicc.org/tnm.

Diagnóstico clínico

Diversas massas renais permanecem assintomáticas até
estágios posteriores da doença. A tríade clássica de dor no
flanco, hematúria macroscópica e massa abdominal palpável
é rara e está correlacionada a histologia agressiva e à doença
avançada.
Síndromes paraneoplásicas são encontradas em aproximadamente 30% dos pacientes com CCRs sintomáticos. Em
alguns pacientes sintomáticos são apresentados sintomas
causados por doença metastática, como dor óssea ou tosse
persistente.

Exames de imagem

A tomografia computadorizada, antes e após o contraste
intravenoso, pode verificar o diagnóstico e fornecer informações acerca da função e da morfologia do rim contralateral
e avaliar a extensão tumoral, incluindo invasão extrarrenal,
envolvimento venoso e aumento no tamanho dos linfonodos
(LNs) e adrenais.
A ultrassonografia (US) abdominal e a ressonância magnética (RM) são suplementares à TC. A US com contraste pode
auxiliar em casos específicos (p. ex., insuficiência renal crônica com uma relativa contraindicação para meios de contraste
iodados ou à base de gadolínio, massas císticas complexas e
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diagnósticos diferenciais de distúrbios vasculares periféricos
como infarto ou necrose cortical).
O exame de imagem por ressonância magnética pode ser
utilizada em pacientes nos quais há um possível envolvimento
venoso ou que possuem alergia ao contraste intravenoso.
Uma TC de tórax é o estadiamento torácico mais preciso e é
recomendada na avaliação inicial de pacientes com suspeita
de CCR.
Em pacientes com CCR hereditário que estão preocupados com a exposição à radiação ou com as TCs frequentes, é
possível oferecer uma RM como alternativa para um exame de
acompanhamento.

Biópsia

As biópsias percutâneas para tumores renais são utilizadas
para:
• obter-se histologia de massas renais radiologicamente
indeterminadas;
• selecionar pacientes com massas renais pequenas para
vigilância ativa;
• obter-se histologia antes dos, ou simultaneamente aos,
tratamentos ablativos;
• selecionar a forma mais adequada de estratégia médica e
cirúrgica no âmbito da doença metastática.
Em pacientes com qualquer sinal de função renal debilitada,
um exame renal e uma avaliação completa da função renal por
meio de uma estimativa da taxa de filtração glomerular estimada devem sempre ser realizados para otimizar a escolha do
tratamento.
A biópsia renal não é indicada para pacientes com outras
morbidades e / ou frágeis que podem ser considerados
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apenas para um tratamento conservador (espera vigilante)
independentemente dos resultados da biópsia.
Recomendações para a avaliação
diagnóstica do carcinoma de células renais
Usar tomografia computadorizada (TC)
multifásica com contraste do abdômen e
do tórax para o diagnóstico e estadiamento
de tumores renais.
Usar exame por ressonância magnética
para avaliar melhor o envolvimento venoso,
reduzir a radiação ou evitar TC com contraste intravenoso.
Usar modalidades não ionizantes, especialmente ultrassonografia com contraste,
para uma caracterização adicional de
massas renais pequenas, trombo tumoral
e diferenciação de massas renais não evidentes.
Não usar rotineiramente a cintilografia
óssea e / ou a TC por emissão de pósitrons
(TEP) para o estadiamento do CCR.
Realizar biópsia do tumor renal antes das
terapias ablativa e sistêmica sem patologia
prévia.
Realizar uma biópsia percutânea em
pacientes seletos que são considerados
para vigilância ativa.
Usar técnica coaxial ao realizar uma biópsia
do tumor renal.
Não realizar biópsia do tumor renal de massas renais císticas.
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Usar uma técnica de base para biópsia em
vez de punção aspirativa com agulha fina
para a caracterização de tumores renais
sólidos.
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Diagnóstico histológico

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

Classificação histopatológica

A nova classificação WHO / ISUP substituirá o sistema de graduação de Fuhrman no devido momento, mas será necessária
uma validação.
Os três tipos mais comuns de CCR são: carcinoma renal de
células claras (80-90%), CCR papilar (10-15%) e CCR cromófobo (4-5%). Em geral, os diferentes tipos de CCR têm percursos
clínicos diferentes e respondem diferentemente à terapia.

Fatores de prognóstico

Em todos os tipos de CCR, o prognóstico piora conforme o
estágio e grau histopatológico. Fatores histológicos incluem
grau de tumor, subtipo de CCR, características de sarcomatóide, invasão microvascular, necrose tumoral e invasão da
gordura perineal e do sistema coletor. Fatores clínicos incluem
performance status (PS), sintomas localizados, caquexia,
anemia, contagem de plaquetas, proporção entre neutrófilos /
linfócitos, proteína C-reativa e albumina.
Recomendações para classificação e
prognóstico
Usar o atual sistema TNM de classificação
(Tumor Linfonodos / Metástases).

Grau da
Recomendação
Forte
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Usar sistemas de graduação e classifique o Forte
subtipo de CCR.
Usar sistemas de prognóstico no contexto Forte
metastático.
Em doenças localizadas, usar sistemas
Forte
integrados de prognóstico ou nomogramas
para avaliar o risco de reincidência.
Controle da doença
Tratamento de CCR localizado
A melhor maneira de tratar os tumores renais localizados é
por nefrectomia parcial (NP) em vez da nefrectomia radical
(NR), independentemente da abordagem cirúrgica. A nefrectomia parcial não é adequada para alguns pacientes com CCR
localizado devido a:
• um crescimento tumoral localmente avançado;
• uma localização desfavorável do tumor;
• uma deterioração significativa na saúde.
Se as imagens pré-operatórias e descobertas intraoperatórias
estiverem normais, não é indicada uma adrenalectomia de
rotina. A linfadenectomia deve ficar restrita ao estadiamento,
pois o benefício de sobrevida da dissecção LN estendida não
está claro em pacientes com doenças localizadas. Em pacientes que possuem CCRs com trombo tumoral e sem propagação metastática, o prognóstico melhora após a nefrectomia e
uma trombectomia completa.
Cirurgia poupadora de néfrons versus nefrectomia radical
Com base nos atuais resultados oncológicos e de qualidade
de vida disponíveis, os cânceres renais localizados são melhor
tratados pela cirurgia poupadora de néfrons (CPN) do que
pela NR, independentemente da abordagem cirúrgica. Antes
da nefrectomia de rotina, não há benefícios para a embolização tumoral. Em pacientes inadequados para cirurgia com
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grande hematúria ou dor no flanco, a embolização pode ser
uma abordagem paliativa benéfica.
Recomendações
Oferecer cirurgia para chegar à cura do
CCR localizado.
Oferecer a nefrectomia parcial para pacientes com tumores T1.
Não realizar a adrenalectomia ipsilateral se
não houver evidência clínica de invasão da
glândula adrenal.
Considerar uma dissecção linfonodal
estendida em pacientes com características clínicas adversas, incluindo um diâmetro grande do tumor primário.
Oferecer a embolização à pacientes inadequados para cirurgia que apresentam
hematúria enorme ou dor no flanco.

Grau da
Recomendação
Forte
Forte
Forte

Fraco

Fraco

Técnicas de nefrectomia radical e parcial
Resumo de evidências
A NR laparoscópica possui morbidade menor do que a
cirurgia aberta.
Os resultados oncológicos para tumores T1-T2a são
equivalentes entre a NR laparoscópica e a aberta.
Pode-se realizar a nefrectomia parcial - aberta, puramente laparoscópica ou por uma abordagem assistida
por robô - com base na experiência e habilidades do
cirurgião.

LE
1b
2a
2b
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A nefrectomia parcial está associada a uma porcenta- 3
gem maior de margens cirúrgicas positivas em comparação com a NR.
Recomendações

Grau da
Recomendação
Forte

Oferecer a nefrectomia radical (NR) laparoscópica a pacientes com tumores T2 e
massas localizadas não tratáveis por nefrectomia parcial.
Não realizar NRs minimamente invasivas
Forte
em pacientes com tumores T1 para os
quais uma nefrectomia parcial é possível
por meio de qualquer abordagem, inclusive
a aberta.
Não realize cirurgias minimamente invasiForte
vas se essa abordagem pode comprometer
resultados oncológicos, funcionais e perioperatórios.

Alternativas à cirurgia
Vigilância
Pacientes idosos e com outras doenças associadas, com
massas incidentais pequenas têm uma baixa mortalidade
específica por CCR e uma significativa mortalidade por causas
concorrentes. Em pacientes seletos com idade avançada e
/ ou comorbidades, a vigilância ativa (VA) é apropriada para
monitorar inicialmente massas renais pequenas, seguida,
se necessário, de tratamento para progressão. O conceito
de VA é diferente do conceito de espera vigilante. A espera
vigilante é reservada para pacientes cujas comorbidades contraindicam qualquer tratamento ativo subsequente e que não
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requerem uma imagem de acompanhamento, a menos que
recomendado clinicamente.
Crioablação e ablação por radiofrequência
Atualmente não há dados que apresentem benefícios oncológicos da crioablação ou da ablação por radiofrequência (RFA)
sobre a NP.
Recomendação

Grau da
Recomendação
Oferecer vigilância ativa, ablação por radio- Fraco
frequência e crioablação a pacientes idosos e/ou com comorbidades e com massas
renais pequenas.

Tratamento de CCR localmente avançado

Tratamento de linfonodos clinicamente positivos (cN+)
Na presença de LNs clinicamente positivos (cN+), a linfadenectomia é sempre justificada, embora a extensão da LND
ainda seja controversa.
Dados de baixo nível sugerem que o trombo tumoral, no
âmbito de doença não metastática, deveria ser excisado.
Procedimentos adjuvantes como embolização do trombo
tumoral ou filtração da veia cava inferior não parecem oferecer nenhum benefício no tratamento do trombo tumoral.
Em pacientes inadequados para cirurgia, ou com doença
não ressecável, a embolização poderá controlar os sintomas,
que incluem hematúria visível ou dor no flanco. Até o momento não há evidências para o uso de terapia adjuvante após
cirurgia.
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Tratamento de CCR avançado / metastático
Controle de CCR com trombo tumoral venoso
Recomendações
Em pacientes com linfonodos clinicamente aumentados, realizar uma dissecção
linfonodal para fins de estadiamento ou
controle local.
Em caso de envolvimento venoso, remover
o tumor renal e o trombo.

Grau da
Recomendação
Fraco

Forte

Nefrectomia citorredutora
A nefrectomia tumoral só é curativa se todos os focos
tumorais são ressecados. Isso inclui pacientes com o tumor
primário ainda presente e doenças ressecáveis de metástase
única ou oligometastáticas. Para a maioria dos pacientes com
doença metastática, a nefrectomia citorredutora é paliativa, e
são necessários tratamentos sistêmicos.
Resumo de evidências
A nefrectomia citorredutora em combinação com
interferon-alfa (IFN-α) melhora a sobrevida em pacientes com CCR metastático e bom performance status.
Uma nefrectomia citorredutora após sunitinib pré-cirúrgico em pacientes de risco intermediário com
CCR metastático de células claras resulta em um
benefício de sobrevida em análises secundárias de
ponto final e seleciona pacientes com resistência inerente a terapias sistemáticas.
A nefrectomia citorredutora para pacientes com ressecção simultânea completa de uma única metástase
ou de oligometástases pode melhorar a sobrevida e
adiar a terapia sistêmica.
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NE
1a

2b

3

Pacientes de baixo risco de acordo com o IMDC (≥ 4
fatores de risco) não se beneficiam.
Recomendações

2b

Grau da
Recomendação
Fraco

Oferecer nefrectomia citorredutora a
pacientes favoráveis e de risco intermediário com CCR metastático (CCRm).
Não oferecer nefrectomia citorredutora a
Fraco
pacientes de baixo risco (de acordo com o
IMDC) com ≥ quatro fatores de risco.
Realizar uma nefrectomia citorredutora
Fraco
imediata em pacientes com oligometástases quando for possível obter uma ressecção completa.
Oferecer uma nefrectomia citorredutora
Fraco
tardia a pacientes de risco intermediário
com CCRm de células claras que requerem
terapia sistêmica com sunitinib.
IMDC = The Metastatic Renal Cancer Database Consortium.

Terapia local de metástases no CCR metastático (CCRm)
Foi realizada uma revisão sistemática do tratamento local de
metástases do CCR em qualquer órgão. A heterogeneidade
dos dados só tornará possível recomendações cautelosas.
Resumo de evidências
Todos os estudos incluídos eram estudos comparativos retrospectivos não randomizados, resultando em
um alto risco de viés associado a não-randomização e
relatos seletivos.

NE
3
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Com exceção das metástases cerebrais e possivelmente das ósseas, a metastasectomia permanece
como o único tratamento local para a maioria dos
lugares.
Estudos comparativos retrospectivos indicam consistentemente um benefício da metastasectomia completa em pacientes com CCRm em termos de sobrevida geral, sobrevida específica ao câncer e adiamento
da terapia sistêmica.
A radioterapia nas metástases ósseas e cerebrais do
CCR pode induzir um alívio significativo dos sintomas
locais (p. ex., dores).
Recomendações

3

3

3

Grau da
Recomendação
Oferecer uma terapia localizada para doen- Fraco
ças metastáticas (incluindo metastasectomia) a pacientes com um perfil favorável,
a doenças nos quais é possível obter uma
ressecção completa ou quando os sintomas locais precisam ser controlados.
Oferecer radioterapia estereotáxica para
Fraco
metástases ósseas ou metástases cerebrais para controle local e alívio dos sintomas.
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Terapia sistêmica para CCR avançado / metastático
Quimioterapia
Resumo de evidências
NE
No CCRm, o 5-fluorouracil em associação com imuno- 1b
terapia tem eficácia equivalente ao IFN-α
No CCRm, a quimioterapia não é eficaz com a exceção 3
do gencitabina e do doxorrubicina em sarcomatoide e
doenças que avançam rapidamente.
Recomendações

Grau da
Recomendação
Em pacientes com CCRm de células claras, Forte
não deve ser oferecida quimioterapia como
terapia de primeira linha.
Imunoterapia
O interferon-α pode apenas ser eficaz em alguns subgrupos
de pacientes, incluindo pacientes com CCR células claras
(CCRcc), critérios de risco favoráveis e apenas metástases
pulmonares. Interleucina-2 (IL-2), vacinas e imunoterapia dirigida não fazem parte do tratamento padrão de CCRm avançado.
Investigou-se a inibição de checkpoint imune do receptor de
morte programada (PD-1) e a inibição do ligante (PD-L1) no
CCRm. Dados randomizados apoiam o uso de nivolumab (um
inibidor de PD-1) para a doença refratária de fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF). Uma combinação dos
dois inibidores de checkpoint imunes, ipilimumab e nivolumab, contra o sunitinib em um estudo de fase III sobre o CCR
metastático demonstrou uma sobrevida superior para uma
combinação de ipilimumab e nivolumab em pacientes de risco
intermediário e baixo.
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Resumo de evidências
A monoterapia por IFN-α é inferior à terapia direcionada ao VEGF ou à inibição de mTOR no CCRm.
A monoterapia por IL-2 pode ter um efeito em seletos
casos (bom SD, CCRcc, apenas metástases pulmonares).
A IL-2 possui mais efeitos adversos do que o IFN-α.
A IL-2 de alta dose está associada a respostas completas duráveis em um número limitado de pacientes.
Entretanto, não existe nenhum fator clínico ou biomarcador para prever com precisão uma resposta durável
em pacientes tratados com IL-2 de alta dose.
O bevacizumab com IFN-α é mais eficaz do que o
IFN-α para pacientes virgens ao tratamento e em
níveis de risco baixo e intermediário.
O tratamento de vacinação com antígeno tumoral
5T4 não apresentou benefício de sobrevida na terapia
padrão de primeira linha.
As combinações de citocina, com ou sem quimioterapia adicional, não melhoram a SG em comparação
com a monoterapia.
O nivolumab leva a uma SG superior em comparação
com o everolimo em pacientes que não obtêm sucesso em uma ou duas linhas de terapia direcionada ao
VEGF.
A combinação do nivolumab e do ipilimumab em
pacientes virgens ao tratamento com CCRm de células claras com risco intermediário e baixo de acordo
com o IMDC leva a uma sobrevida superior em comparação com o sunitinib.
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NE
1b
2a

2b
1b

1b

1b

1b

1b

1b

A combinação do nivolumab e do ipilimumab com a
2b
intenção de tratar uma população de pacientes não
selecionados virgens ao tratamento com CCRm de
células claras leva a uma sobrevida superior em comparação com o sunitinib.
DDevido à natureza exploratória da expressão do
2b
tumor PD-L1, ao tamanho pequeno da amostra, à falta
de dados de sobrevida global e aos resultados prematuros dessa subpopulação, não é possível chegar a
conclusões definitivas.
A combinação do nivolumab e do ipilimumab foi asso- 1b
ciada a um grau de 15% de toxicidade 3-5 e a 1.5% de
mortes relacionadas ao tratamento.
Recomendações

Grau da
Recomendação
Usar nivolumab e ipilimumab em pacientes Forte
virgens ao tratamento com CCRm de células claras de risco baixo e intermediário de
acordo com o IMDC.
Oferecer o nivolumab após uma ou duas
Forte
linhas de terapia direcionadas ao VEGF no
CCRm.
Não oferecer monoterapia com interferon-α Fraco
ou bolus de interleucina-2 de alta dose
como tratamento de primeira linha para o
CCRm.
Não usar o bevacizumab com o INF-α em
Fraco
pacientes com CCR de risco intermediário
virgens ao tratamento e favoráveis a células
claras.
Não usar a expressão do tumor PD-L1
Fraco
como um biomarcador preditor.
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Aplicar o nivolumab com o ipilimumab
Fraco
em centros com experiência em terapias
imunes de combinação e cuidado de apoio
adequado dentro do contexto de uma equipe multidisciplinar.
Não re-expor novamente pacientes que
Forte
interrompem a combinação de nivolumab
e ipilimumab devido a toxicidade com os
mesmos fármacos no futuro sem o aconselhamento especializado e o apoio de uma
equipe multidisciplinar.
IMDC = The Metastatic Renal Cancer Database Consortium;
VEGF = fator de crescimento do endotélio vascular.
Terapias alvo
No momento, diversos fármacos específicos foram aprovados
para o tratamento do CCRm.
Resumo de evidências
Terapias alvo ao VEGF aumentam a sobrevida livre de
progressão (PFS) e / ou a sobrevida global como tratamentos de primeira e segunda linha para pacientes
com CCRm de células claras.
O cabozantinib em pacientes virgens ao tratamento
com risco baixo e intermediário e CCR de células claras leva a melhores taxas de resposta e PFS, mas não a
uma sobrevida global em comparação com o sunitinib.
O tivozanib foi aprovado recentemente, mas as evidências ainda são consideradas inferiores a outras
opções já existentes.
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NE
1b

1a

3

O axitinib tem eficácia comprovada e superioridade
em SLP como tratamento de segunda linha após a
falha de citocinas e da terapia direcionada ao VEGF
em comparação com o sorafenib.
O sunitinib é mais eficaz do que o IFN-α em pacientes
virgens ao tratamento.
Em pacientes virgens ao tratamento, o bevacizumab
em combinação com o INF-α não foi testado em comparação com a combinação de nivolumab e ipilimumab, e as evidências para terapias subsequentes não
é clara.
O pazopanib é superior ao placebo tanto nos pacientes com CCRm que são virgens ao tratamento quanto
nos pacientes pós-citocina.
O pazopanib não é inferior ao sunitinib em pacientes
com CCRm de células claras.
A monoterapia com temsirolímus prolonga a SG em
comparação com o IFN-α em CCRm de baixo risco.
Em pacientes virgens ao tratamento, o temsirolímus
não foi testado em comparação com a combinação de
nivolumab e ipilimumab, e as evidências para terapias
subsequentes não é clara.
O cabozantinib é superior ao everolimo em termos de
SLP em pacientes que não obtêm sucesso em uma ou
duas linhas da terapia direcionada ao VEGF.
O everolimo prolonga a SLP em pacientes que não
obtiveram sucesso na ou que são intolerantes à terapia direcionada ao VEGF.
O sorafenib possui ampla atividade em um espectro
de definições: em pacientes com CR de células claras
anteriormente tratados com citocina ou terapias direcionadas. Ele é inferior ao axitinib tanto em pacientes
tratados previamente com sunitinib ou citocina.

1b

1b
1b

1b

1b
1b
3

1b

1b

4
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Os dois inibidores mTOR (everolimo e temsirolímus) e 2a
terapias direcionadas ao VEGF (sunitinib ou sorafenib)
podem ser utilizados no CCR que não seja de células
claras. Há uma tendência não significativa para resultados oncológicos aperfeiçoados para o sunitinib em
relação ao everolimo.
O lenvatinib em combinação com o everolimo melho- 2a
rou modestamente o PFS em relação ao everolimo
sozinho.
Recomendações

Grau da
Recomendação
Usar o sunitinib ou o pazopanib em pacien- Forte
tes virgens ao tratamento com CCRm de
células claras e de risco favorável de acordo com o IMDC.
Usar o cabozantinib em pacientes virgens
Fraco
ao tratamento com CCRm de células claras
e de risco baixo e intermediário de acordo
com o IMDC.
Não usar o bevacizumab com o INF-α em
Fraco
pacientes virgens ao tratamento com
CCRm favoráveis a células claras e de risco
intermediário.
Não usar o tivozanib em pacientes virgens Fraco
ao tratamento com CCRm de células claras.
Não usar o temsirolímus em pacientes vir- Fraco
gens ao tratamento com CCRm de células
claras e de baixo risco.
Usar os VEGF-TKIs na segunda linha em
Fraco
pacientes refratários ao nivolumab com o
ipilimumab.
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Oferecer cabozantinib para o CCRcc após
Forte
uma ou duas linhas de terapia direcionada
ao VEGF no CCRm.
Oferecer axitinib, everolimo ou lenvatinib
Forte
com everolimo a pacientes com CCRcc que
falharam na terapia direcionada ao VEGF,
e quanto o nivolumab ou o cabozantinib
não são seguros, toleráveis ou quando não
estão disponíveis.
Terapia sistêmica sequencial ao tratar o
Forte
CCRm.
Oferecer sunitinib como terapia de primeira Fraco
linha para CCRm que não seja de células
claras.
Não oferecer sorafenib como tratamento
Fraco
de segunda linha a pacientes com CCRm.
IMDC = The Metastatic Renal Cancer Database Consortium;
VEGF = fator de crescimento do endotélio vascular.
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 igura 1: Recomendações atualizadas das diretrizes da EAU
F
para o tratamento de primeira linha do câncer renal metastático de células claras.
Terapia
de primeira
linha
First-line
therapy

Doença de risco
IMDC favourable
favorável
(IMDC)
risk disease

Doença de risco
baixo e
IMDC intermediate
intermediário
and poor risk
(IMCD)
disease

Terapia
de segunda
linha
Second-line
therapy

Terapia
de terceira
linha
Third-line
therapy

suninib
or
sunitinib ou
pazopanib
pazopanib

cabozannib ou
or
nivolumab

cabozannib ou
or
nivolumab

ipilimumab/
nivolumab

cabozannibouor
cabozantinib
VEGF-targeted
terapia
direcionada
ao
VEGF
therapy

cabozannibouoruma
an
cabozantinib
alternave
targeted
terapia direcionada
therapy
alternativa

cabozannib,
ou
suninib or
pazopanib*

VEGFdirecionada
targeted
terapia
therapy
or
ao
VEGF ou
nivolumab
nivolumab

An
alternave
uma
terapia
targeted therapy
or
direcionada
alternativa
ou
nivolumab
nivolumab

Boxed categories
represent
strong
recommendaons
Categorias
em caixas
representam
fortes
recomendações

IMDC = The International Metastatic Renal Cell Carcinoma
Database Consortium; VEGF = fator de crescimento do endotélio vascular.
*pazopanib apenas para doenças de risco intermediário.

CCR recorrente

Uma doença localmente recorrente pode ocorrer tanto após
uma nefrectomia, uma NP, quanto após uma terapia ablativa.
Depois de abordagens poupadoras de néfrons, a recorrência
pode ser intrarrenal ou regional - p. ex., trombos tumorais
venosos ou metástases linfonodais retroperitoneais. Uma
reincidência local isolada na verdadeira fossa renal é rara. Os
pacientes podem se beneficiar de uma ressecção cirúrgica
completa da doença local recorrente. Em casos em que uma
remoção cirúrgica completa não é factível devido a um crescimento tumoral avançado e a dores, podem ser considerados
tratamentos paliativos, incluindo radiação.
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Acompanhamento pós-tratamento cirúrgico para o CCR
O objetivo do acompanhamento é detectar tanto uma recorrência local quanto uma doença metastática enquanto o
paciente ainda pode ser curado cirurgicamente. O acompanhamento também permite que o urologista identifique:
• complicações pós-operatórias;
• funções renais;
• recorrência local;
• recorrência no rim contralateral;
• desenvolvimento de metástases.

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

Intermediário
/ Alto

6m
US

1a
TC

TC

TC

Acompanhamento
3a
>3a
TC
TC a cada 2 anos; aconselhamento sobre risco
de reincidência de cerca
de 10%
TC
TC
TC a cada 2 anos
2a
US

TC = tomografia computadorizada do tórax e abdômen - como
alternativa, use a ressonância magnética para o abdômen;
US = ultrassonografia do abdômen, rins e leito renal.
Resumo de evidências e recomendações para o acompanhamento após NR ou NP ou terapias ablativas no CCR
Resumo de evidências
A vigilância pode detectar a recorrência local ou doenças metastáticas enquanto o paciente ainda é cirurgicamente curável.
Após CPN, há um risco maior de recorrência em
tumores maiores (> 7 cm), ou quando há uma margem
cirúrgica positiva.
Pacientes que estão passando por acompanhamento
tem uma sobrevida global melhor do que pacientes
que não passam por acompanhamento.
TCs repetidas não reduzem a função renal de pacientes com doença crônica dos rins.
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NE
4

3

3

3

Recomendações

Grau da
Recomendação
O acompanhamento após CCR deve ter por Forte
base o risco de recorrência.
O acompanhamento deve ser intensificado Fraco
em pacientes após cirurgia poupadora de
néfrons para tumores > 7 cm ou com uma
margem cirúrgica positiva.
Estratificação de riscos sobre sistemas de Forte
classificação já existentes, como a pontuação de avaliação de riscos integrados
do sistema de estadiamento integrado da
University of California Los Angeles (http://
urology.ucla.edu/body.cfm?id=443).
O processo de tradução para a língua portuguesa foi realizado sob
supervisão da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). A European
Association of Urology (EAU), juntamente com seu Escritório de
Diretrizes (Guidelines Office), não se responsabiliza pela correção
das traduções disponibilizadas.
Este texto resumido é baseado na versão completa das diretrizes
da EAU (ISBN: 978-94-92671-01-1) disponível a todos os membros da
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DIRETRIZES EM
CÂNCER DE TESTÍCULO
(Atualizado em Março de 2018)

P. Albers (Coordenador), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer,
G. Cohn-Cedermark, K. Fizazi, A. Horwich, M.P. Laguna (Vicecoordenador), N. Nicolai, J. Oldenburg
Colaboradores associados: J.L. Boormans, J. Mayor de Castro

Introdução

Comparado com outros tipos de câncer, o câncer de testículo
é relativamente raro sendo responsável por aproximadamente 1-1,5% de todos os tumores nos homens. Atualmente, os
tumores de testículo têm excelentes taxas de cura, principalmente devido ao diagnóstico precoce e sua extrema radio e
quimiossensibilidade.

Estadiamento e Classificação

Estadiamento
Cinética da meia-vida dos marcadores séricos tumorais
Para um estadiamento preciso são necessários os seguintes
passos (ver Tabela 1):
A persistência de marcadores séricos tumorais elevados pós
orquiectomia pode indicar a presença de doença, enquanto
a sua normalização não necessariamente significa ausência
de tumor. Marcadores tumorais devem ser medidos até que
normalizem, acompanhando sua cinética de meia vida e
que metástases não sejam reveladas. Uma tomografia computadorizada (TC) de tórax deve ser realizada rotineiramente
em pacientes diagnosticados com tumores germinativos
não seminomatosos (NSGCT), porque em até 10% dos casos,
pequenos nódulos subpleurais que não são visíveis radiologicamente podem estar presentes.
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Tabela 1. Exames recomendados para estadiamento no
diagnóstico
Exames

Recomendados

Marcadores séricos
tumorais

- Alfa-fetoproteina
(AFP)
-Gonadotrofina
corionica humana
(hCG)
- Desidrogenage
lática (LDH)
Todos pacientes

Tomografia
computadorizada
abdômen (TC)
TC de tórax
Ecografia de
testículos (bilateral)
Cintilografia óssea
ou ressonância
magnética(RNM) da
coluna
Escaneamento
cerebral (TC -RNM)

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Todos pacientes
Todos pacientes

Forte
Forte

Em caso de
sintomas

Forte

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

Forte
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Investigações adicionais
Investigação de
fertilidade
• Testosterona total
• LH
• FSH
• Espermograma
Discutir armazenamento de esperma
antes de iniciar o tratamento do câncer de
testículo.

Fraco

Forte

Sistema de estadiamento

O sistema de estadiamento de Tumor, linfonodo, Metástase
(TNM 2017) é demonstrado na Tabela 2.
Tabela 2: Classificação TNM para câncer testicular
pT - Tumor Primario1
pTX Tumor primário não pode ser avaliado (ver nota 1)
pT0 Sem evidencia de tumor primário (p. ex. cicatriz
histológica nos testículos)
pTIS Neoplasia de células germinativas Intratubular
(carcinoma in situ)
pT1
Tumor limitado ao testículo e epidídimo sem invasão
vascular/linfática; 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
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pT4

Tumor invade escroto com ou sem invasão vascular/
linfática
N – Linfonodos Regionais - Clinica
NX
Linfonodos regionais não podem ser acessados
N0
Ausência de metástases em linfonodos regionais
N1
Metástase com massa de linfonodos igual ou maior
de 2 cm, mas igual ou menor de 5cm na maior dimensão ou menos nódulos positivos, nenhum maior de 2
cm na maior dimensão
N2
Metástase com massa de maior de 2 cm mas não
mais de 5 cm na maior dimensão; ou mais de 5 nódulos positivos, nenhum, maior de 5 cm; ou evidencia de
extensão extranodular de tumor
N3
Metástase com massa nodular maior de 5 cm na
maior dimensão
Pn – Linfonodos Regionais - Patologia
pNX Linfonodos regionais não podem ser avaliados
pN0 Ausência de metástase em linfonodo regional
pN1 Metástase com massa de linfonodos com 2 cm ou
menos na maior dimensão ou em 5 ou menos linfonodos positivos, nenhum maior de 2 cm na maior
dimensão
pN2 Metástase com massa linfonodal maior de 2 cm mas
não mais de 5 cm na maior dimensão; ou mais de 5
linfonodos positivos, nenhum maior de 5 cm; ou evidencia ou invasão de tumor extranodal
pN3 Metástase com massa de linfonodos maior de 5 cm
na maior dimensão
M - Metástase a distancia
MX
Metástase a distância não podem ser avaliadas
M0
Sem metástase a distancia
M1
Metástase a distancia
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M1a Ausentes nos linfonodos regionais ou no pulmão
M1b Outros locais
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
LDH (U/L)
hCG (mIU/mL)
AFP (ng/mL)
S1
< 1.5 x N e
< 5,000 e
< 1,000
S2
1.5-10 x N ou
5,000-50,000 ou
1,000-10,000
S3
> 10 x N ou
> 50,000 ou
> 10,000
N indica o limite superior do normal para o ensaio do HDL.
HDL = desidrogenase lática; hCG = gonadotrofinacorionica
humana; AFP = alfa-fetoproteina.
1Exceto para pTis e pT4, quando a orquiectomia radical
nem sempre é necessária com o objetivo de classificação,
a extensão do tumor primário é classificada após a
orquiectomia radical; ver pT. Em outras circunstâncias, TX é
usada se orquiectomia radical não foi realizada.
O International Germ Cell Cancer Collaborative Group
(IGCCCG)- Grupo Internacional Colaborador sobre Câncerdefiniu 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 NSGCT
de prognóstico bom, intermediário e mau. (Tabela 3)
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Tabela 3: Prognóstico - sistema baseado em estadiamento
para câncer de células germinativas metastático (IGCCCG)*
Grupo de bom prognóstico
Não seminomatosos (56%
dos casos)
SLP de 5 anos de 89%
Sobrevida de 5 anos de
92%

Todos os seguintes critérios:
• Primário (testículos/ retro
peritoneal)
• Sem metástases viscerais não
pulmonares
• AFP < 1,000 ng/mL
• hCG < 5,000 IU/L (1,000 ng/mL)
• HDL <1,5 x ULN
Seminoma (90% dos
Todos os seguintes critérios:
casos)
• Qualquer local primário
SLP de 5 anos de 82%
• Sem metástases viscerais não
Sobrevida de 5 anos de
pulmonares
86%
• AFP normal
• Qualquer nível de hCG
• Qualquer nível de HDL
Grupo de prognóstico intermediário
Não-seminomatosos (28% Todos os seguintes critérios:
dos casos)
• Primário (Testículos/
SLP de 5 anos 75%
retroperitoneal)
Sobrevida de 5 anos de
• Sem metástases viscerais não
80%
pulmonares
• AFP > 10,000 ng/ml ou
• hCG 5,000 - 50,000 IU/L ou
• HDL 1.5 - 10 x ULN
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Seminomas (10% dos
casos)
SLP de 5 anos de 67%
Sobrevida de 5 anos de
72%

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

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

Todos os seguintes critérios:
• Sem tumor primário
mediastinal
• Sem metástases não
pulmonares
• AFP > 10,000 ng/ml ou
• hCG > 50,000 IU/L (10,000 ng/
ml) ou
• HDL > 10 x ULN
Seminomas
Nenhum paciente classificado
como de mau prognostico
*Marcadores séricos tumorais pré quimioterapia devem ser
medidos imediatamente antes da quimioterapia (mesmo dia).
SLP= sobrevida livre de progressão; SLP= sobrevida livre;
hCG= gonadotrofina coriônica humana fração beta; HDL=
desidrogenase lática.

Avaliação diagnóstica

O diagnostico do câncer de testículo é baseado em:
Exame Cliníco dos testículos e exame geral em busca de
aumento de linfonodos ou de massa abdominal. Ultrassom
(US) de ambos os testículos deve ser realizada sempre que
houver suspeita de tumor de testículo. Um ultrassom adicional do retroperitônio é recomendado para avaliar metástases
retroperitoniais. Ultrassom de ambos os testículos deve
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também ser realizada em pacientes com massa retroperitonial
e/ou marcadores séricos tumorais elevados sem uma massa
palpável no escroto.
Marcadores Séricos tumorais, antes e 5-7 dias após a orquiectomia (AFP e hCG) e HDL. 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 de
congelamento.
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).

Exame Anatomopatológico do testículo

Após a orquiectomia, o exame patológico dos testículos deve
incluir diversas investigações.
1. Características macroscópicas: lado, tamanho do testículo, maior tamanho do tumor e características macroscópicas do epidídimo, cordão espermático e túnica vaginalis.
2. Amostragem (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.
3. Pelo menos uma secção proximal e uma secção distal do
cordão espermático, além de qualquer área suspeita.
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4.

5.
6.

7.
8.

Características microscópicas e diagnóstico: tipo histológico (componentes individuais específicos e estimativa
de quantidade na forma de porcentagem): de acordo com
OMS 2004
Presença ou ausência de invasão venosa ou linfática peri-tumoral;
Presença ou ausência de invasão de albugínea, túnica
vaginalis, rede testis, epidídimo e cordão espermático;
presença ou ausência de tumor in situ (TIN/IGCNU) no
parênquima não tumoral
Pt categoria de acordo com a TNM 2016.
Estudos imuno-histoquímicos: nos seminomas e tumor
misto de célula germinativa, AFP e hCG.

Diagnostico e tratamento de neoplasia testicular
intraepitelial(TIN)

Deve ser oferecido biópsia a pacientes de alto risco para
TIN contralateral (volume testicular <12 ml, história de
criptorquidia ou espermatogênese pobre. Se realizada, é
preferida uma dupla biópsia. Em caso de TIN, radioterapia
local está indicada seguida de advertência de deterioração de
produção de testosterona e infertilidade.
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Diretrizes para diagnóstico e estadiamento
de câncer de testículo
Indicar US de testículo em todos pacientes
com suspeita de câncer de testículo
Oferecer biópsia do testículo contralateral
e discutir as consequências com pacientes
com risco de TIN contralateral
Indicar orquiectomia e exame anátomo
patológico do testículo para confirmar o diagnóstico e definir a extensão
(CATEGORIA Pt). Em situação de risco de
vida por metástases extensas, iniciar quimioterapia antes da orquiectomia.
Indicar determinação de marcadores tumorais (AFP, hCG, e HDL) antes e 5-7 dias após
a orquiectomia por razões de estadiamento
e prognóstico.
Avaliar o estado dos linfonodos retroperitoniais, mediastinais e supra claviculares e
vísceras no câncer de testículo
Orientar pacientes com história familiar de
câncer de testículo, assim como seus familiares, a fazerem regularmente auto exame
testicular.

GR
Forte
Forte

Forte

Forte

Forte

Forte
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Prognóstico
Fatores de risco para doença metastática oculta em câncer
testicular estadio I
Para Seminoma
Para não-seminoma
Patologia (para estadio I)
Tipo
• Tamanho de
• Vascular/linfática
Histopatológico
tumor (> 4 cm)
ou invasão peri• Invasão de rede -tumoral
testis
• Taxa de
Proliferação > 70%
• Percentagem de
carcinoma embrionário> 50%

Manejo da Doença
Diretrizes para tratamento de Seminoma
GR
estadio I
Informar amplamente ao paciente sobre
Forte
todas ao opções de manejo viáveis, incluindo vigilância ou quimioterapia adjuvante
pós orquiectomia, assim como as taxas de
recorrências especifica a cada tratamento
e efeitos colaterais imediatos ou tardios.
Oferecer vigilância como uma opção de
Forte
manejo se condições forem viáveis e o
paciente for confiável.
Oferecer um curso na área sob a curva
(AUC) 7, se quimioterapia baseada em carboplatina for considerada.
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Forte

Não indicar tratamento adjuvante em
Forte
pacientes com risco muito baixo (sem fatores de risco).
Não indicar radioterapia como tratamento Forte
adjuvante.
Diretrizes para tratamento de tumores
germinativos não seminomatosos estadio I
Informar pacientes com tumor germinativo
não seminomatoso estadio I (NSGCT) sobre
todas as opções de tratamento adjuvante
pós orquiectomia (vigilância, quimioterapia
adjuvante, e dissecção de linfonodos retroperitoneais [RPLND]) incluindo taxas de
recorrência especifica para cada tratamento assim como efeitos colaterais imediatos
ou tardios relativas a cada opção.
Em pacientes com NSGCT estadio I, oferecer vigilância ou tratamento adaptado ao
risco de invasão vascular (ver abaixo).
Se o paciente não aceitar submeter-se a
vigilância, oferecer um curso de BEP como
um tratamento alternativo adjuvante,
desde que fique comprovado que seja
superior a linfadenectomia retroperitonial
em termos de taxa de recorrência.
Em pacientes com recorrência por marcadores positivos e/ou lesão progredindo
durante vigilância, administrar tratamento
de resgate que consiste em três ou quatro
cursos de quimioterapia com BEP de acordo com a classificação IGCCCG, seguido
de linfadenectomia retroperitonial, se
necessário.

GR
Forte

Forte

Forte

Forte
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Diretrizes para tratamento adaptado ao
GR
risco para estadio clínico I baseado em
invasão vascular
Estadio I A (pT1, sem invasão vascular): baixo risco
Oferecer vigilância se o paciente desejar e Forte
apto a cumprir
Em pacientes baixo risco que não desejaForte
rem (ou se adaptarem) a vigilância, oferecer
quimioterapia adjuvante com um ciclo de
BEP
Estadio I B (pT2-pT4): alto risco
Oferecer quimioterapia primária com um
Forte
ciclo de BEP, ou vigilância
Informar aos pacientes que recebem quiForte
mioterapia sobre as vantagens e desvantagens de um versus dois ciclos de BEP
Oferecer vigilância aos pacientes que não
Forte
desejam submeter-se a quimioterapia adjuvante.
Oferecer linfadenectomia retroperitoneal
Forte
com preservação de nervos somente para
pacientes altamente selecionados ; aqueles
com contraindicação a quimioterapia adjuvante e aos que aceitam vigilância.
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Figura 1: Opções de tratamento para pacientes com
seminoma estadio clínico IIA e B
Estadio
clínico IIA

considerar

Estadio
clínico IIB

ou

ou

considerar

Radioterapia 2 Gy
Radioterapia

Quimioterapia

Quimioterapia

x 15 para uma dose
de 30 Gy para cam-

2Gy x 15 para

3 x BEP ou 4 x

3 x BEP ou 4 x

uma dose de 30

EP se houver

EP se houver

pos para-aórticos

Gy para campos

contra-indicação

contra-indicação

e ilíaco ipsislateral

para aórticos e

a bleomicina

a bleomicina

e adicional campo
para linfonodos

ilíaco ipsislateral

aumentados de 2
Gy x 3 para 6 GY

Acompanhamento

Acompanhamento

Acompanhar tumores residuais

BEP = cisplatina, etoposide, bleomicina; EP = etoposide e
cisplatina
Diretrizes para tratamento de tumores
germinativos metastáticos
Tratar tumor germinativo não
seminomatoso estadio II A/B de baixo
volume com marcadores elevados
como tumor germinativo avançado de
“prognóstico bom ou intermediário, com
três ou quatro ciclos de BEP.

GR
Forte
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Em tumores germinativos estadio IIA/B sem
marcadores elevados, excluindo carcinoma
embrionário por histologia obtida ou por
linfadenectomia retroperitonial ou biópsia.
Se não for possível, repetir estadiamento
após 6 semanas de vigilância antes de
tomar decisão de tratamento adicional.
Em NSGCT metastático com prognostico
intermediário, tratar com quatro cursos de
BEP.
Em tumor de célula germinativa
metastático com mau prognóstico, tratar
com um ciclo de BEP, ou cisplatina,
etoposide e ifosfamida (PEI) em caso de
função pulmonar pobre, seguindo com
medida de marcadores após 3 semanas:
em caso de declínio favorável, continuar
com BEP (ou PEI) até quatro ciclos. Em
caso de declínio desfavorável, iniciar
quimioterapia intensificada.
Realizar ressecção cirúrgica de massa
residual pós QT em NSGCT em caso de
massa residual visível e quando níveis
séricos dos marcadores tumorais estiverem
normais ou normalizando.
Em seminoma CS IIA, oferecer radioterapia
ou quimioterapia e informar ao paciente
sobre possíveis efeitos colaterais
indesejáveis a longo prazo em ambas
opções de tratamento.
Em Seminoma estadio CS IIB oferecer
quimioterapia (BEP x 3 ou EP x 4,em bom
prognostico) como uma alternativa a
radioterapia.
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Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Tratar seminoma estadio IIC e maior, com
quimioterapia primaria de acordo com os
princípios usados para NSGCT.

Forte

Recidiva pós quimioterapia

Em tumor de célula germinativa metastático com mau
prognóstico, tratar com um ciclo de BEP, ou cisplatina,
etoposide e ifosfamida (PEI) em caso de função pulmonar
pobre, seguindo com medida de marcadores após 3 semanas:
em caso de declínio favorável, continuar com BEP (ou
PEI) até quatro ciclos. Em caso de declínio desfavorável, é
recomendado iniciar quimioterapia com altas doses e suporte
de células tronco autólogas (stem cell)

Seguimento

O objetivo primário do seguimento nos primeiros cinco anos é
detectar o mais precoce quanto possível a recidiva da doença
para ser capaz de tratar o paciente com intenção curativa e
com terapia menos agressiva.
a) Intervalo entre exames e duração de seguimento deve ser
consistente com tempo máximo de risco de recorrência;
b) Testes devem ser direcionados aos sítios mais prováveis de
recorrência e ter boa acurácia;
c) O risco aumentado de segunda neoplasia (no sitio primário
e em outros tecidos que possam ter sido expostos
ao mesmo carcinógeno, ou nos que tem evidencia
epidemiológica de risco aumentado) devem também guiar a
seleção dos testes;
d) Complicações não malignas da terapia devem também ser
consideradas
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Tabela 4: Seguimento mínimo recomendado para seminoma
estadio I em vigilância ativa ou pós
Tratamento adjuvante (carboplatina ou radioterapia)
Procedimento

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Anos
4&5

Marcadores tumorais
± consultas medicas

2 vezes

2 vezes

RX de tórax

-

-

TC abdômen / RNM

2 vezes

2 vezes

2 vezes

Apos 5
anos

Uma
vez

Demais
manejos de
acordo com
o plano de
Um a 36 Um a 60
sobrevida
meses
meses

Tabela 5: Seguimento mínimo recomendado para não seminoma estadio I em vigilância ativa
Motalidade

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Anos
4&5

Apos 5
anos

Marcadores tumorais
± consultas medicas

4
vezes**

4 vezes

2 vezes

1-2 vezes

RX de tórax

2 vezes

2 vezes

Um, em
caso de
LVI+

Aos 60
meses
se LVI+

Demais
manejos de
acordo com
o plano de
sobrevida

TC abdômen / RNM

2 vezes

Aos 24
Um a 36
meses*** meses*

Um a 60
meses*

*Recomendado por 50% dos membros do consenso.
**Em caso de alto risco (LVI+) a minoria dos membros do
grupo de consenso recomendou seis vezes.
***Em caso de alto risco (LVI+) a maioria dos membros do
grupo de consenso recomendou uma TC adicional aos dezoito
meses.
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Tabela 6: Seguimento mínimo recomendado pós tratamento
adjuvante ou remissão completa para Doença avançada
(excluído: prognóstico pobre ou sem remissão)
Procedimento

Ano 1 Ano 2

Ano 3 Anos
4&5

Apos 5
anos

Marcadores tumorais
± consultas medicas

4 vezes

4 vezes

2 vezes

2 vezes

RX de Tórax

1-2
vezes

Uma vez

Uma
vez

Uma
vez

TC Abdômen / RNM

1-2
vezes

A 24
meses

Uma
vez a 36
meses

Uma
vez a 60
meses

Demais
manejos de
acordo com
o plano de
sobrevida**

Tórax CT

*

*

*

*

*Ao mesmo tempo que TC abdômen / RMN em caso de metástase pulmonar no diagnostico.
**Em caso de teratoma na ressecção de doença residual: o
paciente deve permanecer com o uro-oncologista.

Qualidade de vida e toxicidade tardia após cura

Pacientes diagnosticados com TC estão usualmente entre 18
e 40 anos ao diagnóstico e a expectativa de vida após cura se
estende por várias décadas. Antes que qualquer tratamento
seja planejado, pacientes devem ser informados de toxicidades comuns a longo prazo.
Durante o seguimento, os pacientes devem ser investigados e tratados para fatores de risco conhecidos como hipertensão, hiperlipidemia e deficiência de testosterona. Quando
o seguimento por especialistas é descontinuado, um plano de
sobrevivência por escrito avisando sobre efeitos tóxicos tardios, recomendações de estilo de vida, riscos de recorrência e
seguimento câncer especifico pode ser util.

Tumores Estromais de Testículo

Tumores estromais de testículo são raros, no entanto, tumor
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de células de Leydig e tumor de células Sertoli são de relevância clinica.

Tumor de Células de Leydig

Aproximadamente 10% de tumor de Leydig são malignos
apresentando as seguintes características:
• tamanho grande (> 5 cm);
• atipia celular e aneuplodia de DNA;
• aumento da atividade mitótica e da expressão de MIB-1;
• necrose;
• margens com invasão vascular infiltrativa;
• extensão além do parênquima testicular.
O tumor se apresenta com aumento indolor do testículo ou
como achado incidental em ultrassom (US) acompanhado
em até 80% dos casos por desordens hormonais. Marcadores
tumorais séricos são negativos e aproximadamente 30%
dos pacientes apresentam ginecomastia. Estes tumores são
frequentemente tratados por orquiectomia inguinal porque
eles são confundidos com tumores de células germinativas.
Em pacientes com sintomas de ginecomastia ou desordens
hormonais ou imagem típica em US, até que a histologia final
esteja disponível, uma orquiectomia parcial (+ congelação)
deve ser considerada. Em caso de sinais histológicos de
malignidade, orquiectomia e RPLND são os tratamentos de
escolha.

Tumores de célula de Sertoli

Tumores de célula de Sertoli são malignos em 10-22% dos
casos.
Sinais morfológicos de malignidade são:
• tamanho grande (> 5 cm);
• núcleos pleomórficos com nucléolos;
• aumento da atividade mitótica;
• necrose e invasão vascular.
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Eles se apresentam tanto como um testículo aumentado ou
como achado incidental em US. Desordens hormonais são
infrequentes e marcadores tumorais séricos são negativos.
Ultrassonograficamente, eles aparecem geralmente como
hipoecóicos e não podem ser distinguidos com segurança de
tumores germinativos exceto pelo subtipo grandes células
calcificadas que são usualmente associados a síndromes
genéticas (Carney, Peutz-Jeghers). Tumores de células de
Sertoli são frequentemente interpretados como tumores
germinativos e a orquiectomia é realizada.
Cirurgia com conservação de órgão deve ser considerada
(com cautela) mas, em caso de sinais de malignidade, a
orquiectomia e RPLND são os tratamentos de escolha.

Conclusões

A maioria dos tumores de testículo são diagnosticados em
estágio inicial. Estadiamento é o pilar do diagnostico.
Após a orquiectomia, o índice de cura é excelente para
aqueles em estágio inicial independente da conduta adotada,
embora as taxas padrão e de recidiva estejam intimamente
ligadas a modalidade de tratamento escolhida. Em doença
metastática uma abordagem terapêutica multidisciplinar
oferece uma sobrevida aceitável. Planos de seguimento
devem ser moldados para estadios iniciais e tratamento.
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DIRETRIZES EM
CÂNCER DE PÊNIS
(Atualizado em Março de 2018)

O.W. Hakenberg (Coordenador), E. Compérat, S. Minhas,
A. Necchi, C. Protzel, N. Watkin (Vice-coordenador)
Colaboradores associados: R. Robinson

Introdução e epidemiologia

A incidência de câncer de pênis aumenta com a idade, com
pico durante a sexta década de vida. Entretanto, a doença
também ocorre em homens mais jovens. Há significante variação geográfica na Europa assim como ao redor do mundo. O
câncer de pênis é comum em regiões com alta prevalência do
virus do Papiloma humano (HPV), que pode ser responsável
pela variação global da incidência, assim como ao redor do
mundo a prevalência do HPV varia consideravelmente. Não há
até o momento recomendação para o uso de vacina para HPV
em meninos.
Fatores de risco
São fatores de risco etiológicos e epidemiológicos reconhecidos para o câncer de pênis:

Fatores de risco
Fimose
Inflamação crônica do pênis
(balanopostite relacionada à
fimose), liquen esclerótico

Relevância
Odds ratio 11-16 vs. sem
fimose
Risco
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Esporaleno e fototerapia
ultravioleta A para várias
condições dermatológicas
como psoríase
Tabagismo

Infecção HPV, condiloma
acuminado

Taxa de incidência 9.51 com >
250 tratamentos

Cinco vezes aumento de
risco(95% Intervalo de
confiança: 2.0-10.1) vs. Não
tabagistas
22.4% em carcinoma de
células escamosas verrucoso
36-66.3% em basaloide-verrucoso

Áreas rurais, baixo nível sócio
econômico, solteiro
Múltiplos parceiros sexuais,
Três a cinco-vezes aumenta
prematura idade do primeiro risco de câncer de pênis
intercurso sexual
Patologia
Diferentes variantes de carcinoma de célula escamosa (SCC)
representam mais de 95% dos casos de doença maligna
peniana.
Tabela 1 lista lesões pré-malignas e a Tabela 2 lista os subtipos
patológicos de carcinoma peniano.
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Tabela 1: Lesões penianas pré-malignas (lesões precursoras)
Lesões esporadicamente associadas com carcinoma de
céluas escamosas (SCC) do pênis:
• Papulose Bowenoid do pênis (relacionado ao HPV)
• Liquen esclerótico
Lesões pré-malignas (mais do que um terço se transforma
em SCC invasivo):
• Lesões penianas intraepiteliais
• Condiloma gigante (Buschke-Löwenstein)
• Doença de Bowen
• Doença de Paget (intradermal ADK)
Tabela 2: Subtipos Histologicos de carcinomas penianos, sua
frequência e desfecho
Subtipo

Carcinoma de
células escamosas
comum (SCC)
Carcinoma
basaloide

Frequência
(% dos
casos)
48-65

Prognóstico

4-10

Pobre prognóstico,
frequentemente
precoce metástases
nodal inguinal
Bom prognóstico
metástase rara

Carcinoma
7-10
semelhante verruga
(Warty)
Carcinoma
3-8
verrucoso
Papillary carcinoma 5-15
Carcinoma
Sarcomatoide

1-3

Depende da localização,
estágio e grau

Bom prognóstico
metástase não
Bom prognóstico,
metástase rara
Muito pobre
prognóstico, precoce
metástase vascular
Câncer de Pênis 133

Carcinoma misto
9-10
Carcinoma
<1
pseudohiperplástico

Grupo heterogeneo
Prepucio, relacionado ao
liquen esclerótico, bom
prognóstico, metástase
nao relatada

Carcinoma
cuniculatum

<1

Carcinoma
Pseudoglandular

<1

Carcinoma
Verrucosobasaloide

9-14

Carcinoma
adenoescamoso

<1

Carcinoma
Mucoepidermoide

<1

Variante do carcinoma
verrucoso, bom
prognóstico, metástase
nao relatada
Carcinoma de alto grau,
metástase precoce,
pobre prognóstico
Pobre prognóstico,
grande potencial
metastático (maior do
que o verrucoco, menor
do queo SCC basalóide)
Central e glândulas
perimeatal, carcinoma
de alto grau, grande
potencial metastático e
baixa mortalidade
Altamente agressivo,
pobre prognóstico

Carcinoma peniano 1-2
variante de células
claras
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Estremamente raro,
associado ao papiloma
virus humano, agressivo,
metástases precoces,
pobre prognóstico,
desfecho é lesão
dependente, frequente
metástases linfáticas.

Biópsia
Lesões penianas duvidosas devem ser biopsiadas e verificação histológica obtida antes do tratamento local.
Confirmação histológica é necessária para guiar o manejo
quando:
• Há duvida sobre a exata natureza da lesão (e.g. carcinoma
in situ, metástases ou melanoma);
• treatmento com agentes tópicos, radioterapia ou cirurgia a
laser é planejada.

Recomendações para a avaliação patológica de espécimes tumorais
A avaliação patológica das amostras
de carcinoma peniano deve incluir uma
avaliação do status do HPV.
A avaliação patológica das amostras
de carcinoma peniano deve incluir um
diagnóstico do subtipo de carcinoma
espinocelular.
A avaliação patológica das peças
cirúrgicas do carcinoma do pênis deve
incluir uma avaliação das margens
cirúrgicas incluindo a largura da margem
cirúrgica.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Estadiamento e sistemas de classificação

O UICC 2016, classificação Tumour Nodo Metástases (TNM)
deve ser usado para estadiamento e classificação (Tabela 3). A
categoria T1 é estratificada em dois diferentes grupos de risco
de prognóstico. A classificação T2 denota invasão do corpo
esponjoso e T3 invasão do corpo cavernoso, reconhecendo
que estes dois padrões de invasão diferem em prognóstico. O
corrente grupo pN1 consiste em uma ou duas metástases em
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linfonodos inguinais, pN2 é mais do que duas uni ou bilateral
nodos metastáticos, pN3 qualquer nodo pélvico, uni- ou
bilateral e qualquer extensão extranodal.
Tabela 3: 2016 TNM classificação clinica e patologica de câncer de pênis
Classificação Clinica
T – Tumor Primário
TX
Tumor primário nao pode ser avaliado
T0
Não há evidência de tumor primário
Tis
Carcinoma in situ
Ta
Carcinoma verrucoso não-invasivo*
T1
Tumor invade tecido subepitelial conectivo
T1a Tumor invade tecido subepitelial conectivo
sem invasão linfovascular e não é pobremente
diferenciado
T1b Tumor invade tecido subepitelial conectivo
com invasão linfovascular ou é pobremente
diferenciado
T2
Tumor invade corpo espongioso com ou sem invasão
de uretra
T3
Tumor invade corpo cavernoso com ou sem invasão
de uretra
T4
Tumor invade outras estruturas adjacentes
N – Linfonodos Regionais
NX
Linfonodos regionais nao pode ser avaliado
N0
Não palpável ou visivel aumento de linfonodos
inguinais
N1
Palpável movel linfonodo inguinal unilateral
N2
Palpável multiplos móveis ou linfonodos inguinais
bilateral
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N3

Massa inguinal nodal fixa ou linfadenopatia pelvica,
unilateral ou bilateral
M – Metástases à distância
M0
Ausência de metástases à distância
M1
Metástase à distância
Classificação Patológica
A categoria pT corresponde a categoria clinica T
As categorias pN são baseadas em biópsia ou excisao
cirurgica
pN – Linfonodos regionais
pNX Linfonodos regionais não podem ser avaliados
pN0 Não ha linfonodos regionais metastáticos
pN1 Metástases em um ou dois linfonodos inguinais
pN2 Metástases em mais do quedois nodos inguinais
unilateral ou linfonodos inguinais bilaterais
pN3 Metástases em linfonodo pélvico (s), unilateral
ou bilateral ou extensão extranodal da metástase
regional linfonodal
pM – Metástases à distância
pM1 Metástases à distância microscopicamente
confirmada
G - Grau Histopathologico
GX
Grau de diferenciação não pode ser avaliado
G1
Bem diferenciado
G2
Moderadamente diferenciado
G3
Pobremente diferenciado
G4
Indiferenciado
* Carcinoma verrucoso não associado com invasão destrutiva.

Avaliação diagnóstica e estadiamento

Câncer de pênis pode ser curado em mais de 80% de todos os
casos se diagnosticado precocemente. Quando a propagação
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metastatica ocorre, é uma doença com risco de vida com
prognóstico pobre. Tratamento local embora potencialmente
curativo, pode ser multilante e devastador para pacientes psicologicamente saudáveis.
Exame Físico
A palpação cuidadosa de ambas as regiões inguinais para avaliar linfonodos aumentados deve fazer parte do exame físico
inicial de pacientes com câncer de pênis.
Imagem
• Ultrasom (US) pode dar informações acerca de infiltração
do corpo cavernoso.
• Imagem de ressonância magnética (MRI) com ereção induzida artificialmente pode ajudar na exclusão de invasão
tumoral do corpo cavernoso se a preservação do pênis é
planejada.
• Nos casos de linfonodos inguinais não palpáveis, as correntes técnicas de imagem não são confiáveis na detecção de
micrometastases.
• Uma tomografia pélvica computadorizada (CT) pode ser
usada para avaliar linfonodo pélvico. Em caso de linfonodos inguinais positivos, CT de abdomen e pelve e RX de
tórax sao recomendados; CT toracico sera mais sensivel
que raio-x.
Recomendações para o diagnóstico e esta- Grau de
diamento do câncer de pênis
Recomendação
Tumor primário
Realize um exame físico, registre a morfolo- Forte
gia, a extensão e a invasão das estruturas
penianas.
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Obter um ultrassom Doppler peniano ou
ressonância magnética com ereção artificial em casos com intenção de cirurgia
poupadora de órgãos.
Linfonodos inguinais
Realize um exame físico de ambas as
regiões inguinais , registre o número, lateralidade e características dos linfonodos
inguinais e:
• Se os nodos não são palpáveis, ofereça
estadiamento invasivo dos linfonodos
nos pacientes de riscos intermediário e
alto;
• Se os linfonodos são palpáveis, estadiamento com tomografia pélvica (CT) ou
tomografia com emissão de positrons
(PET) / CT.
Metástases à distância
Em pacientes N+, obtenha CT abdominopélvica CT scan e raio-x / CT Torácico para
estadiamento sistêmico. Alternativamente,
estadie com PET / CT scan.
Em pacientes com doença sistêmica ou
sintomas relevantes, obtenha cintilografia
óssea.

Fraca

Forte

Forte

Manejo da doença

O tratamento da lesão primária do câncer peniano visa remover o tumor completamente, preservando o máximo possível
do pênis, sem comprometer a radicalidade.
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Recomendações para tratamento local dependente do estágio do carcinoma peniano
Tumor Primário Use tratamento de preserGrau de
vação de órgão sempre que
Recomenpossível
dação
Tis

Ta, T1a (G1, G2)

T1b (G3) and T2
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Tratamento tópico com
Forte
5-fluorouracil ou imiquimod
para lesões superficiais com
ou sem controle fotodinâmico.
Ablação por laser com laser
de dióxido de carbono (CO2)
ou neodímio: ítrio-alumínio-granada (Nd: YAG).
Recapeamento da glande
Excisão local ampla com
Forte
circuncisão, CO2 ou laser Nd:
YAG com circuncisão.
Ablação por laser com laser de
CO2 ou Nd: YAG.
Glans resurfacing.
Glandectomia com
reconstrução
Radioterapia para lesões < 4
cm.
Ampla excisão local mais
Forte
reconstrução
Glandectomia com
circuncisão e reconstrução
Radioterapia para lesões < 4
cm em diametro.

T3

T3 com invasão
da uretra
T4

Recorrência
local

Amputação parcial com
reconstrução ou radioterapia
para lesões <4 cm de diâmetro.
Penectomia parcial ou
penectomia total com
uretrostomia perineal.
Quimioterapia neoadjuvante
seguida de cirurgia em
respondedores ou radioterapia
paliativa.
Cirurgia de salvamento com
cirurgia poupadora do pênis
em pequenas recorrências ou
amputação parcial.
Recorrência de grandes ou
altos estágios: amputação
parcial ou total

Forte

Forte

Fraca

Fraca

Manejo dos linfonodos inguinais

O tratamento dos linfonodos regionais é crucial para a
sobrevivência do paciente. Uma estratégia de vigilância leva
risco considerável como a recorrência do linfonodo regional
reduzindo drasticamente a chance de sobrevivência a longo
prazo.
Recomenda-se o estadiamento invasivo por linfadenectomia
inguinal modificada ou biópsia dinâmica de linfonodo
sentinela para o câncer de pênis pT1G1 e superiores.
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Recomendações para estratégias de tratamento de
metástases nodais
Linfonodos
O manejo dos linfonodos
Grau de
regionais
regionais é fundamental no Recomentratamento do câncer de
dação
pênis
Ausência de
Tis, Ta G1, T1G1: vigilância.
Forte
linfonodos
> T1G2: estadiamento
Forte
inguinais
linfonodal invasivo por
palpáveis (cN0)
linfadenectomia inguinal
modificada bilateral ou
biópsia dinâmica de
linfonodo sentinela.
Linfonodos
Linfadenectomia inguinal
Forte
inguinais
radical
palpáveis (cN1 /
cN2)
Linfonodos
Quimioterapia neoadjuvante Fraca
inguinais fixos
seguida de linfadenectomia
(cN3)
inguinal radical em
respondedores.
Linfonodos
Linfadenectomia pélvica
Forte
pélvicos
ipsilateral se dois ou
mais linfonodos inguinais
estiverem envolvidos em um
lado (pN2) ou se metástase
nodal extracapsular (pN3)
for relatada.
Quimioterapia
Em pacientes pN2 / pN3
Forte
adjuvante
após linfadenectomia
radical.
Radioterapia
Não recomendado para
Forte
doença nodal, exceto como
opção paliativa.
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Recomendações para quimioterapia em
pacientes com câncer de pênis
Oferecer aos pacientes quimioterapia
adjuvante para tumores pN2-3 após linfadenectomia radical (três a quatro ciclos de
cisplatina, um taxano e 5-fluorouracil ou
ifosfamida).
Oferecer aos pacientes com metástases
linfonodais recorrentes ou não-ressecáveis
quimioterapia neoadjuvante (quatro ciclos
de regime à base de cisplatina e taxano),
seguida de cirurgia radical.
Oferecer quimioterapia paliativa a pacientes com doença sistêmica.

Grau de
Recomendação
Forte

Fraca

Fraca

Seguimento

Acompanhamento após o tratamento curativo no carcinoma
do pênis, como em qualquer doença maligna, é importante
por dois motivos:
• a detecção precoce da recorrência permite tratamento
potêncialmente curativo;
• detecção e tratamento de complicações relacionadas ao
tratamento.
A recidiva local não reduz significativamente a sobrevida a
longo prazo se tratada com sucesso, enquanto a recorrência
nodal inguinal leva a uma drástica redução na probabilidade
de sobrevida a longo prazo específica da doença.
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Recomendações para seguimento em câncer de pênis
Intervalo de seguimento
Exames e investigações
Ano um ao
Ano três
dois
ao cinco
Recomendações para seguimento do tumor primário
Tratamento Três meses
Seis meses Exame médico regular ou autopreservador
exame. Repetir a biópsia após
do pênis
tratamento tópico ou a laser para
neoplasia intra-epitelial do pênis.
Amputação Três meses
Um ano
Exame médico regular ou auto-exame.
Recomendação para seguimento dos linfonodos inguinais
Vigilância
Três meses
Seis meses Exame médico regular ou auto-exame.
pN0 no
Três meses
Um ano
Exame médico regular ou autotratamento
exame. Ultrassom com biópsia por
inicial
aspiração com agulha fina opcional.
pN+ no
Três meses
Seis meses Exame médico regular ou autotratamento
exame. Ultrassonografia com
inicial
citologia aspirativa por agulha
fina opcional, tomografia
computadorizada / ressonância
magnética opcional.

Grau de
Recomendação

Forte

Forte
Forte
Forte

Forte

Duração mínima
do seguimento

Cinco anos

Cinco anos
Cinco anos
Cinco anos

Cinco anos

Qualidade de vida

Em geral, quase 80% dos pacientes com câncer de pênis de
todos os estágios podem ser curados. A penectomia parcial
tem consequências negativas para a autoestima e a função
sexual dos pacientes. O tratamento com preservação de
órgãos permite melhor qualidade de vida e função sexual e
deve ser oferecido a todos os pacientes sempre que possível.
O encaminhamento para centros com experiência é recomendado e o apoio psicológico é muito importante para pacientes
com câncer de pênis.
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DIRETRIZES EM
SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO
INFERIOR MASCULINOS NÃO
NEUROGÊNICOS, INCLUÍNDO
OBSTRUÇÃO PROSTÁTICA BENIGNA
(Atualização de texto em março de 2018)

S. Gravas (Coordenador), J.N. Cornu, M. J. Drake, M. Gacci, C.
Gratzke, T.R.W. Herrmann, S. Madersbacher, C. Mamoulakis,
K.A.O. Tikkinen
Colaboradores associados: M. Karavitakis, I. Kyriazis, S. Malde, V.
Sakkalis, R. Umbach

Introdução

As Diretrizes da EAU sobre Sintomas do Trato Urinário Inferior
Masculino (STUI) são orientadas para sintomas que revisam
principalmente STUI secundários à obstrução benigna da
próstata (BPO), hiperatividade do detrusor / bexiga hiperativa
(BHA) ou poliúria noturna em homens ≥ 40 anos. A etiologia
multifatorial dos STUI é ilustrada na Figura 1.
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Figura 1: Causas dos sintomas do trato urinário inferior (STUI)
masculinos
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Avaliação diagnóstica

A alta prevalência e a fisiopatologia multifatorial subjacente
dos STUI masculinos denotam que uma avaliação precisa é
fundamental para fornecer um melhor manejo baseado em
evidências. A avaliação clínica dos STUI visa considerar os
diagnósticos diferenciais e definir o perfil clínico com maior
exatidão. Um algoritmo prático para isto foi desenvolvido
(Figura 2).
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Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Obtenha história médica completa de
homens com STUI.
Usar questionário de escore de sintomas Forte
validado incluindo incômodo e avaliação
de qualidade de vida durante a avaliação
de STUI masculinos e para reavaliação
durante e / ou após o tratamento.
Usar diário miccional para avaliar os STUI Forte
masculinos com componente de armazenamento predominante ou noctúria.
Estimular o paciente a completar o diário Forte
miccional durante pelo menos três dias
Realizar exame físico incluindo exame
Forte
digital retal na avaliação de STUI masculinos
Urinálise e antígeno específico da próstata (PSA)
Usar urinálise (por dipstick ou sedimento Forte
urinário) na avaliação de STUI masculinos.
Medir PSA se o diagnóstico de câncer de Forte
próstata for mudar o manejo.
Medir o PSA se ele ajudar no tratamento Forte
e / ou processo de tomada de decisão
terapêutica
Função renal, resíduo pós miccional e urofluxometria
Avaliar a função renal em caso de suspei- Forte
ta de comprometimento renal baseado
em história clínica e exame físico ou na
presença de hidronefrose, ou quando se
considera tratamento cirúrgico para STUI
em homens.
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Medir o resíduo pós miccional na avaliação de STUI masculinos.
Realizar urofluxometria na avaliação inicial de STUI masculinos.
Realizar urofluxometria antes de tratamento medicamentoso ou invasivo.
Imagem e uretrocistoscopia
Realizar o ultrassom do trato urinário
superior em homens com STUI.
Realizar exame de imagem da próstata
quando auxiliar na escolha da droga
apropriada no tratamento medicamentoso para STUI em homens.
Realizar exame de imagem da próstata
quando considerar tratamento cirúrgico.
Realizar uretrocistoscopia em homens
com STUI antes de tratamento minimamente invasivo / cirúrgico, se as descobertas puderem mudar tratamento.
Estudo de Fluxo / Pressão (EFP)
Realizar o EFP apenas em pacientes selecionados antes do tratamento invasivo
ou quando a avaliação da fisiopatologia
subjacente dos STUI é justificada.
Executar EFP em homens que tiveram
tratamento (invasivo) sem sucesso para
STUI.
Realizar EFP em homens que não urinam
mais que 150 mL quando considerado
tratamento invasivo.

Fraco
Fraco
Forte

Fraco
Fraco

Forte
Fraco

Fraco

Fraco

Fraco
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Realizar EFP ao considerar a cirurgia em
homens com incômodo por STUI predominantemente de esvaziamento e Qmax
> 10 mL/s.

Fraco

Realizar EFP ao considerar tratamento
Fraco
invasivo em homens com incômodo por
STUI predominantemente de esvaziamento e com resíduo pós miccional >
300 mL.
Realizar EFP ao considerar tratamento
Fraco
invasivo em homens com incômodo por
STUI predominantemente de esvaziamento com idade > 80 anos.
Realizar EFP ao considerar tratamento
Fraco
invasivo em homens com incômodo por
STUI predominantemente de esvaziamento com idade < 50 anos.
Testes não invasivos no diagnóstico da obstrução
infravesical
Não oferecer testes não invasivos, como Forte
alternativa ao EFP, para o diagnóstico de
obstrução infravesical em homens.

150 STUI Masculinos não Neurogênicos Incluíndo Obstrução

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

- História (+ função sexual)
- Escore de sintomas (questionário)
- Urinálise
- Exame físico
- PSA (se o diagnóstico de Cap
mudará o tratamento – discutir
com o paciente)
- Medida de resíduo pós miccional

EDR anormal
Suspeita de doença
neurológica
PSA alto
Urinálise alterada

RPM significativo

USG trato urinário +/Avaliação de
função renal

Manejo de acordo
com o algoritmo de
tratamento para STUIm

Não

Sintomas
incômodos

Sim

RFV em casos de predominância de
STUI de armazenamento ou noctúria

USG da próstata
Urofluxometria

Avaliar conforme as

diretrizes pertinentes ou

pelos padrões clínicos.

Tratar a condição
subjacente (se houver,
caso contrário retornar
à avaliação inicial)

Tratamento
medicamentoso
de acordo com o
algoritmo de tratamento

Condições benignas de
bexiga e/ou próstata com
valores de linha de base

PLANEJAMENTO TERAPÊUTICO

Endoscopia (se for alterar
a escolha da modalidade cirúrgica)
Estudo de fluxo de pressão (ver o
texto para indicações específicas)
Tratamento cirurgico
de acordo com o
algoritmo de tratamento

EDR = exame digital retal; RFV = relatório de frequência e volume; STUI = sintomas do trato urinário inferior; CaP = câncer
de próstata; PSA = antígeno específico da próstata; USG =
ultrassonografia.
Aviso: Recomenda-se fortemente aos leitores que leiam o
texto completo que destaca a posição atual de cada teste
detalhadamente.
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Manejo da doença

Tratamento conservador e farmacológico
A espera vigilante (“watchful waiting”) é adequada para STUI
leves a moderados não complicados. Isto inclui educação
sobre a doença, reafirmação, aconselhamentos sobre estilo
de vida (modificações comportamentais) e monitoramento
periódico.
Recomendações
Tratamento conservador
Oferecer a espera vigilante aos homens
com sintomas leves / moderados
minimamente incomodados pelos seus
sintomas.
Oferecer aos homens com STUI
aconselhamento de estilo de vida antes
ou em conjunto com o tratamento.
Tratamento farmacológico
Oferecer α1 bloqueadores a homens com
STUI moderados a graves.
Usar inibidores da 5α-redutase (I - 5ARs)
em homens com STUI moderados a
graves e risco de progressão da doença
aumentado (por exemplo, volume da
próstata > 40 mL).
Orientar os pacientes sobre o início da
ação dos I-5ARs (3-6 meses).
Usar antimuscarínico em homens
com STUI moderados a graves que
têm predominância de sintomas de
armazenamento da bexiga.
Não usar antimuscarínicos em homens
com resíduo pós miccional > 150 mL.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte
Forte

Forte
Forte

Fraco
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Usar inibidores da 5-fosfodiesterase em
homens com STUI moderados a graves
com ou sem disfunção erétil.
Usar beta-3 agonistas em homens
com STUI moderados a graves que
têm principalmente sintomas de
armazenamento vesical.
Oferecer tratamento combinado com
α1-bloqueador e I-5AR para homens com
STUI moderados a graves e um risco de
progressão da doença aumentado (por
exemplo, próstata com volume > 40 mL).
Usar o tratamento combinado de
α1 bloqueador com antimuscarínico
em pacientes com STUI moderados
a graves se o alívio dos sintomas de
armazenamento tiver sido insuficiente
com monoterapia, seja com qualquer uma
das drogas.
Não prescrever o tratamento combinado
com antimuscarínico em homens com um
volume de RPM > 150 mL.

Forte

Fraco

Forte

Forte

Fraco

Resumo do tratamento conservador e / ou medicamentoso
A primeira escolha terapêutica é a modificação comportamental, com ou sem tratamento farmacológico. O fluxograma
ilustrando as opções de tratamento conservador e farmacológico de acordo com a medicina baseada em evidências e os
perfis dos pacientes é apresentado na Figura 3.
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Figura 3: Algoritmo de tratamento de STUI masculinos
usando as opções de tratamento conservador e / ou
medicamentoso.
As decisões de tratamento dependem dos achados durante a
avaliação inicial. Observe que as preferências dos pacientes
podem resultar em diferentes decisões terapêuticas..
STUI masculinos

(sem indicação cirúrgica)

Incômodo por
sintomas?

não

sim

Poliúria
noturna
predominante

não

não

Volume
prostático
> 40mL?

não

Educação + orientações
de estilo de vida
com ou sem
alfabloqueador / I-5PDE

não

Sint. armazenamento
predominantes?

sim

sim

sim

Tratamento de
longo prazo?

sim
Sintomas de
armazenamento
residuais?

Espera vigilante
com ou sem
educação e
orientações de
estilo de vida

Adicionar
antimuscarínico /
Beta-3 agonista

Educação +
orientações de
estilo de vida
com ou sem
inibidor da
5-alfa-redutase ±
alfabloqueador /
I-5PDE

Educação +
orientações de
estilo de vida
com ou sem
antimuscarínico /
Beta-3 agonista

Educação +
orientações de
estilo de vida com
ou sem análogo
da vasopressina

STUI = sintomas do trato urinário inferior; I-5PDE = inibidor da
5-fosfodiesterase;
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Aviso: Recomenda-se fortemente aos leitores que leiam o
texto completo que destaca a posição atual de cada tratamento em detalhes.
Tratamento cirúrgico
A cirurgia de próstata é geralmente essencial quando os
pacientes apresentam retenção urinária recorrente ou refratária, incontinência urinária por transbordamento, infecções
do trato urinário recorrentes, cálculos ou divertículos vesicais,
hematúria macroscópica devido à HBP / ABP refratária ao
tratamento, ou dilatação do trato urinário superior devido à
obstrução infravesical (OIV), com ou sem insuficiência renal
(indicações absolutas de necessidade de cirurgia). A cirurgia é
geralmente necessária quando os pacientes tiveram melhora
insuficiente dos STUI ou do resíduo pós miccional após tratamento conservador ou farmacológico (indicações relativas de
cirurgia).
Recomendações

Grau de
Recomensação
Oferecer incisão transuretral da prós- Forte
tata para tratar cirurgicamente STUI
moderados a graves em homens com
tamanho de próstata < 30 mL, sem
lobo médio.
Oferecer ressecção transuretral
Forte
da próstata bipolar ou monopolar
(RTUP) para tratar cirurgicamente
os STUI moderados a graves em
homens com tamanho de próstata
de 30-80 mL.
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Oferecer plasma vaporização
transuretral da próstata bipolar
como uma alternativa à RTUP
para tratar cirurgicamente os STUI
moderados a graves em homens com
tamanho de próstata de 30-80 mL.
Oferecer enucleação endoscópica da
próstata ou prostatectomia aberta
para tratar STUI moderados a graves
em homens com tamanho de próstata > 80 mL.
Oferecer prostatectomia aberta
na impossibilidade de enucleação
endoscópica para tratar STUI moderados a graves em homens com
tamanho de próstata > 80 mL.
Tratamentos a Laser da próstata
Oferecer enucleação a laser (holmium: yttrium-aluminum-garnet
laser - HoLEP) da próstata a homens
com STUI moderados a graves como
alternativa à RTUP ou prostatectomia
aberta.
Oferecer vaporização a laser de próstata Kalium-Titanilfosfato (KTP) de
80 watts a 532 nm para homens com
STUI moderados a graves como alternativa à RTUP.
Oferecer vaporização a laser de próstata de 120 watts e 532 nm de borato
de lítio (LBO) para homens com STUI
moderados a graves como alternativa
à RTUP.

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte
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Oferecer vaporização a laser de LBO
de 180 watts a 532 nm da próstata a
homens com STUI moderados a graves como uma alternativa à RTU.
Oferecer vaporização a laser da
próstata usando 80 Watt KTP, 120 ou
180 Watt LBO para o tratamento de
pacientes que recebem terapia antiplaquetária ou anticoagulante com
volume de próstata < 80 mL.
Oferecer vaporização da próstata
a laser de diodos de 980 nm a 120
watts para homens com STUI moderados a graves como uma alternativa
comparável à RTUP.
Oferecer enucleação da próstata a
laser de 120 watts de 980 nm ou 1.318
nm para homens com STUI moderados a graves como uma alternativa
comparável à RTUP.
Oferecer enucleação a laser da
próstata usando enucleação anatômica assistida por laser de Tm: YAG
(ThuVEP) e Tm: YAG (ThuLEP) para
homens com STUI moderados a
graves como alternativas para RTUP
e HoLEP.
Oferecer enucleação da próstata a
laser usando ThuVEP para pacientes
recebendo terapia anticoagulante ou
antiplaquetária.
Oferecer ressecção da próstata
a laser usando o laser Tm: YAG
(ThuVARP) como alternativa à RTUP.

Forte

Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Forte
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Oferecer ThuVARP a pacientes em
Fraco
uso de anticoagulantes ou terapia
antiplaquetária.
Stents prostáticos e lift uretral prostático
Oferecer stents prostáticos como
Fraco
uma alternativa ao cateterismo em
homens inaptos a procedimentos
invasivos que requeiram anestesia
espinhal ou geral.
Oferecer lift uretral prostático
Forte
(Urolift®) a homens com STUI interessados em preservar a função ejaculatória, com próstatas < 70 mL e sem
lobo médio.
Novas intervenções
Não oferecer tratamento com injeção Forte
de toxina botulínica intraprostática a
pacientes com STUI masculinos.
Resumo do tratamento cirúrgico
A escolha da técnica cirúrgica depende do tamanho da próstata, de comorbidades, da possibilidade de se submeter à
anestesia, da preferência e disposição do paciente em aceitar
efeitos colaterais associados à cirurgia, da disponibilidade do
arsenal cirúrgico e de tecnologias e da experiência do cirurgião. A figura 4 ilustra as opções de tratamento cirúrgico de
acordo com o perfil do paciente.

158 STUI Masculinos não Neurogênicos Incluíndo Obstrução

Figura 4: Algoritmo de tratamento do incômodo por STUI
refratário ao tratamento conservador / medicamentoso ou
em casos de indicação cirúrgica absoluta.
O fluxograma é estratificado pela capacidade do paciente se
submeter a anestesia, pelo risco cardiovascular e pelo tamanho da próstata.
STUI masculinos
(com indicação absoluta de cirurgia ou com falha do tratamento medicamentoso ou que
não querem o tratamento medicamentoso mas desejam um tratamento ativo da doença)

Paciente de
alto risco?

Baixo

Alto

Pode se submeter
a cirurgia com
anestesia?

Sim

Sim

< 30 mL

Valor
prostático

Pode interromper a
terapia antiplaquetária
ou anticoagulação

Não

Não

> 80 mL

30 – 80 mL

ITUP (1)
RTUP

RTUP (1)
Enucleação a
Laser
Enucleação bipolar
Vaporizar a laser
Elevador de UP
TUMT
TUNA

Prostatectomia
aberta (1)
HoLEP (1)
Enucleação bipolar (1)
Vaporização a
Laser
Enucleação a
thulium
RTUP

Vaporização a
laser (1)
Enucleação a
laser

TUMT
TUNA
Elevador UP
Stent uretral

(1) Current standard/first choice. The alternative treatments are presented in alphabetical order.
Notice: Readers are strongly recommended to read the full text that highlights the current
position of each treatment in detail.
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A vaporização a laser inclui a vaporização por luz verde
(GreenLight), túlio (Thulium) e laser de diodo; a enucleação a
laser inclui enucleação com Holmium laser e Thulium laser.
HoLEP = enucleação por Holmium laser; ITUP = incisão transuretral da próstata; TUMT = termoterapia transuretral por
microondas; TUNA = ablação com agulha transuretral; RTUP
= ressecção transuretral da próstata.

Manejo da noctúria em homens com STUI
Avaliação diagnóstica
A avaliação é apresentada na Figura 5
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Figura 5: Avaliação da noctúria em STUIs masculinos não
neurogênicos
•
•
•
•
•

Historia
Questionário de Escore de sintomas
Exame físico
Urinálise
PSA (se o diagnóstico de CaP muda o
manejo com o paciente)
• Medida de RPM

Incômodo por noctúria

sim

não

RPM significativo

• USG renal ± função renal

• USG de próstata
• Urofluxometria
• RFV com STUI de armazenamento
predominantes

• Toque retal, PSA alto
• Hematúria
• Dor pélvica crônica
Avaliar conforme as
diretrizes relevantes ou
padrões clínicos

Tratar as condições
adjacentes ou distúrbios do
sono / Oferecer cuidados
compartilhados

Poliúria/
PN

Características
mistas

STUI

Caminho de cuidados das
Noctúria com STUI em
condilções médicas / discondições benignas do TUI
túrbios do sono

Tratamento
Tratamento comportamencomportamental e drogas
tal e drogas para STUI
para PN
(Algorítmo de STUI)
Tratamento
intervencionista dos STUI
(MoA indireto para
noctúria)

A avaliação deve estabelecer se o paciente tem poliúria, STUI,
distúrbio do sono ou uma combinação de fatores. A terapia
pode ser dirigida pelo incômodo causado, mas a noctúria que
não incomoda pode justificar a realização e avaliação de um
relatório de volume e frequência (RVF), (indicado pela linha
pontilhada), dependendo da história e do exame clínico, desde
que uma possível presença de uma condição médica grave
seja considerada.
PN = poliúria noturna; MoA = mecanismo de ação; RPM =
resíduo pós miccional; PSA = antígeno específico da próstata;
USG = ultrassonografia.
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Caminho terapêutico compartilhado entre condições médicas e distúrbios do sono
Figura 6: Caminho de atenção compartilhada para noctúria,
destacando a necessidade de gerenciar pacientes potencialmente complexos, utilizando conhecimento relevante para os
fatores causais.
CONTRIBUIÇÃO UROLÓGICA

CUIDADO COMPARTILHADO

Diagnóstico de doença do STUI
• Avaliação urológica / STUI
• Escore de sintomas de noctúria
• Diário miccional

Tratamento conservador
Terapia comportamental
• Orientações de ingesta
hídrica e de hábitos do sono
• Drogas para STUI de
armazenamento
• (Drogas para STUI de
esvaziamento)
• CIL / sondagem
Tratamento intervencionista
• Terapia para STUI de
armazenamento refratários
• Terapia para STUI de
esvaziamento refratários

CONTRIBUIÇÃO CLÍNICA
Diagnóstico de condições causadoras de PN
• Avaliação de condições conhecidas do
paciente
• Rastreamento para distúrbios do sono
• Rastreamento para potenciais causas
de poliúria*

Tratamento conservador
• Antidiuréticos
• Diuréticos
• Drogas para melhorar
o sono

Tratamento
• Iniciar tratamento para novo
diagnóstico clínico
• Otimizar tratamento de condições conhecidas
* Potenciais causas de poliúria
CAUSA NEFROLÓGICA
• Disfunção tubular
• Disfunção renal global
CAUSA CARDIOVASCULAR
• Doenças cardíacas
• Doenças vasculares
CAUSA ENDOCRINOLÓGICA
• Diabetes melito / insípido
• Hormonais afetando diurese / natriurese
CAUSA NEUROLÓGICA
• Inervação pituitária e renal
• Disfunção autonômica
CAUSA RESPIRATÓRIA
• Apneia do sono obstrutiva
BIOQUÍMICA
• Pressão oncótica sanguínea alterada

Recomendações para o tratamento da
noctúria
Tratar as causas subjacentes da noctúria, incluindo condições comportamentais e sistêmicas, distúrbios do sono,
disfunção do trato urinário baixo ou uma
combinação de fatores.
Discutir modificações comportamentais
com o paciente para reduzir o volume de
urina noturna e os episódios de noctúria
e melhorar a qualidade do sono.

Grau de
Recomendação
Fraco

Fraco

162 STUI Masculinos não Neurogênicos Incluíndo Obstrução

Oferecer desmopressina para diminuir
a noctúria devido à poliúria noturna
em homens < 65 anos. Rastrear a
hiponatremia no início do tratamento,
durante a titulação da dose e durante o
tratamento.
Oferecer antagonistas α1-adrenérgicos
para o tratamento de noctúria em
homens com noctúria associada a STUI.
Oferecer antimuscarínicos para o tratamento em homens com noctúria associada à bexiga hiperativa.
Oferecer inibidores da 5α-redutase para
o tratamento de noctúria em homens
com noctúria associada a LUTS e
aumento da próstata (> 40 mL).
Não oferecer inibidores da 5-fosfodiesterase para tratamento da noctúria.

Forte

Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Acompanhamento
Estratégia de acompanhamento recomendada:
• Os pacientes tratados com vigilância devem ser revistos
aos seis meses e, depois, anualmente, desde que os sintomas não se deteriorem ou que surjam indicações absolutas para o tratamento cirúrgico.
• Os pacientes que recebem α1-bloqueadores, antimuscarínicos, beta-3 agonistas, inibidores da 5-fosfodiesterase ou
uma combinação devem ser revisados quatro a seis semanas após o início do tratamento. Se os pacientes tiverem
alívio sintomático, sem efeitos colaterais limitantes, a terapia medicamentosa pode ser mantida. Os pacientes devem
ser revisados aos seis meses e, em seguida, anualmente,
desde que os sintomas não se deteriorem ou que surjam
indicações absolutas para o tratamento cirúrgico.
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• Os pacientes que recebem inibidor da 5α-redutase devem
ser revistos após doze semanas e seis meses para determinar sua resposta e eventos adversos.
• Pacientes que recebem desmopressina: a concentração
sérica de sódio deve ser medida no terceiro e sétimo dia e
após um mês e, se essa concentração permanecer normal,
a cada três meses subsequentemente; a sequência de
acompanhamento deve ser reiniciada novamente após o
aumento da dose.
• Os pacientes após a cirurgia de próstata devem ser revistos quatro a seis semanas após a remoção do cateter para
avaliar a resposta ao tratamento e os efeitos colaterais. Se
tiverem alívio sintomático e não houver efeitos colaterais,
uma avaliação adicional não é necessária.
Recomendações

Grau de
Recomendação
Fraco

Acompanhamento de todos os pacientes
que recebem tratamento conservador, farmacológico ou cirúrgico.
Definir periodicidade de acompanhamento Fraco
e exames de acordo com o tratamento
específico.

Recomenda-se aos leitores que leiam a versão completa das
Diretrizes onde a eficácia, a segurança e as considerações
para cada tratamento são apresentadas.
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O processo de tradução para a língua portuguesa foi realizado sob
supervisão da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). A European
Association of Urology (EAU), juntamente com seu Escritório de
Diretrizes (Guidelines Office), não se responsabiliza pela correção
das traduções disponibilizadas.
Este texto resumido é baseado na versão completa das diretrizes
da EAU (ISBN: 978-94-92671-01-1) disponível a todos os membros da
European Association of Urology na sua página online:
http://www.uroweb.org/guidelines.
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DIRETRIZES EM
INCONTINÊNCIA URINÁRA
(Texto atualizado em março de 2018)

F.C. Burkhard (Coordenador), J.L.H.R. Bosch, F. Cruz, G.E.
Lemack, A.K. Nambiar, N. Thiruchelvam, A. Tubaro
Colaboradores associados: D. Ambühl, D. Bedretdinova, F. Farag,
R. Lombardo, M.P. Schneider

Introdução

Esta versão de bolso tem o intuito de resumir as informações
clínicas importantes, descritas no texto completo, e é apresentada na forma de recomendações com seus respectivos
graus.

Avaliação diagnóstica

Anamnese e exame físico
A anamnese deve incluir detalhes sobre o tipo e intensidade
da incontinência urinária (I.U.), bem como os sintomas urinários associados.
A história clínica permite dividir a I.U. em categorias: I.U. de
esforço (I.U.E.), I.U. de urgência (I.U.U.) e mista (I.U.M.). Deve,
também, possibilitar o rápido reconhecimento da necessidade
de encaminhar a um especialista. Isso inclui pacientes com
dor, hematúria, infecções urinárias de repetição, cirurgia pélvica (em particular, cirurgia prostática) ou radioterapia, perdas
urinárias contínuas secundárias à fístula, dificuldade miccional ou suspeita e doença neurológica. O paciente, ainda, deve
ser inquerido a respeito de outras comorbidades e uso de
medicações que possam influir nos sintomas do trato urinário
inferior.
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Questionários
Recomendação
Usar questionários validados e
apropriados quando forem necessários na
avaliação.

Grau de
Recomendação
Forte

Diarios miccionais
Recomendações
Solicitar ao paciente com I.U. que
complete um diário miccional.
Usar diário miccional por, no mínimo, 3
dias.

Grau de
Recomendação
Forte
Forte

Exame de urina e infecção urinária (I.T.U.)
Recomendações

Grau de
Recomendação
Realizar exame de urina e urocultura como Forte
parte da avaliação inicial.
Se I.T.U. sintomática estiver presente,
Forte
reavaliar paciente após o tratamento.
Não trate, rotineiramente, bacteriuria
Forte
assintomática em idosos para tratar I.U.

Resíduo pós – miccional (R.P.M.)
Recomendações
Utilize ultrassonografia para medir R.P.M.

Grau de
Recomendação
Forte
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Medir R.P.M. em pacientes com I.U. que
Forte
apresentem sintomas de esvaziamento.
Medir R.P.M. quando avaliar pacientes com Forte
I.U. complicada.
Monitorar R.P.M. em pacientes que
Forte
estejam em tratamento, que possam
causar ou piorar disfunção miccional,
incluindo cirurgias para I.U.E.

Urodinâmica
Recomendações

Grau de
Recomendação
Apenas para pacientes sem doenças neurológicas
Quando realizar urodinâmica em pacientes Forte
com I.U., aderir às boas práticas em
Urodinâmica definidas pela International
Continence Society (ICS):
• tente reproduzir os sintomas do
paciente;
• checar a qualidade do registro;
• interpretar os resultados no contexto
do quadro clínico;
• lembrar que podem existir variações
fisiológicas no mesmo indivíduo.
Não faça urodinâmica rotineiramente em
Forte
pacientes com I.U. não complicada.
Realizar urodinâmica se esta definir a
Fraco
estratégia de tratamento invasivo.
Não use o perfil pressórico uretral ou a
Forte
pressão de perda ao esforço para definir a
gravidade da I.U.
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Pad-test (teste do absorvente)
Recomendações

Grau de
Recomendação
Use o “pad test” com duração padronizada Forte
e protocolo de atividades.
Use o “pad test” quando for necessário
Fraco
quantificar a I.U.

Imagem
Recomendação
Não utilize exames de imagem do trato
urinário inferior e superior para avaliação
rotineira da I.U.

Grau de
Recomendação
Forte

Tratamento da doença

Tratamento conservador
Na prática clínica, se convencionou que terapias não cirúrgicas devem ser tentadas primeiro, porque não apresentam
risco de complicações. Medidas clínicas conservadoras fortalecem o uso de simples, relativamente inócuas, intervenções
antes daquelas de maior risco potencial.
Intervenções médicas simples
Tratamento de comorbidades / distúrbios cognitivos
Incontinência Urinária, especialmente no idoso, estão associadas a múltiplas comorbidades, incluindo:
• insuficiência cardíaca;
• insuficiência renal crônica;
• diabetes;
• doença pulmonar obstrutiva crônica;
• doenças neurológicas, incluindo acidente vascular cerebral
e esclerose múltipla;
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•
•
•
•

distúrbios cognitivos em geral;
distúrbios do sono, como a apnéia obstrutiva do sono;
depressão;
síndrome metabólica.

Ajuste de medicação

Apesar da troca de medicações para a doença de base ser
considerada uma possível medida inicial para IU, há pouca
evidência de que seja benéfica. Existe também o risco de que
a interrupção da medicação possa resultar em mais malefícios
do que benefícios.
Recomendações
Crie um histórico das medicações
utilizadas por pacientes com IU.
Reveja toda medicação que determine o
surgimento ou a piora da IU.

Grau de
Recomendação
Forte
Fraco

Constipação

Estudos tem demonstrado forte correlação entre constipação
e IU. Constipação pode apresentar melhora com tratamentos
comportamentais e medicamentos.
Recomendação
Alerte adultos com IU que também
apresentam constipação sobre manejo
intestinal, de acordo com a boa prática
médica.
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Grau de
Recomendação
Forte

Protetores (absorventes, etc.)
Recomendações
Informe adultos com IU e / ou seus
cuidadores com respeito aos tratamentos
disponíveis antes de decidirem por uso
isolado de protetores
Ofereça absorventes e dispositivos de
contenção no tratamento da IU

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Mudança dos hábitos de vida
Exemplos de fatores relacionados aos hábitos de vida que
podem estar associados a IU incluem obesidade, tabagismo,
nível de atividade física e dieta. Modificação desses fatores
pode melhorar IU.
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Estimule adultos com sobrepeso e
obesidade a perder peso para melhorar IU.
Recomende a adultos com IU a reduzir
Forte
uso de cafeína para melhorar sintomas
de urgência e frequência, mas não
incontinência.
Reveja o tipo e quantidade da ingesta de
Fraco
líquidos em indivíduos com IU.
Forneça terapia anti-tabagismo para
Forte
fumantes com IU.
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Tratamentos comportamentais e fisioterápicos
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Ofereça micção adequada (prompted
voiding) para indivíduos com IU e déficit
cognitivo.
Ofereça treinamento vesical como
Forte
tratamento de primeira linha para IU.
Ofereça reabilitação do assoalho pélvico
Forte
(RAP), por pelo menos 3 meses, como
primeira linha de tratamento para
mulheres com IUE ou IU mista (incluindo
idosos e puérperas).
Oriente reabilitação do assoalho
Forte
pélvico para homens com incontinência
pósprostatectomia radical para acelerar a
recuperação da continência.
Tenha certeza de que RAP foi realizada da Forte
maneira mais intensiva possível.
Não ofereça eletrostimulação (cutânea,
Forte
anal, vaginal) isoladamente para o
tratamento da IU.
Não ofereça estimulação magnética para Forte
o tratamento da IU e da bexiga hiperativa
em mulheres.
Considerar estimulação percutânea do
Forte
nervo tibial posterior como opção para
melhorar IU de urgência em mulheres
que não tiveram resultados com
antimuscarínicos.
*Reabilitação do assoalho pélvico (RAP) se refere ao
treinamento intensivo e supervisionado dos músculos do
assoalho pélvico.
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Tratamento conservador da IU mista
Recomendação
Trate o sintoma mais importante primeiro
em pacientes com IU mista.

Grau de
Recomendação
Fraco

Tratamento farmacológico
Antimuscarinicos
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Ofereça antimuscarínicos para pacientes
com IU de urgência (IUU) que não
responderam a tratamento conservador.
Utilize antimuscarínicos de liberação
Forte
lenta, quando possível.
Se um tratamento com antimuscarínicos Forte
se mostrar ineficaz, considere escalonar a
dose ou oferecer outro antimuscarínico ou
mirabegrona.
Estimule rever precocemente (eficácia e
Forte
efeitos colaterais) pacientes em uso de
antimuscarínicos para IUU.

Mirabegrona
Recomendação
Ofereça antimuscarínicos ou mirabegrona
para pacientes com IUU que falharam o
tratamento conservador.

Grau de
Recomendação
Forte
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Antimuscarínicos no idoso
Recomendação
Utilize tratamento de longo prazo com
antimuscarínicos com cautela em idosos
que tenham ou possam apresentar
distúrbios cognitivos.

Grau de
Recomendação
Forte

Medicamentos para IUE
Recomendações
Ofereça duloxetina em pacientes
selecionados com sintomas de IUE
quando cirurgia não estiver indicada.
Inicie e retire duloxetina titulando a dose
devido ao alto risco de efeitos adversos.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Estrógeno
Recomendações
Ofereça estrógeno tópico vaginal para
mulheres no pós-menopausa com IU e
sintomas de atrofia vaginal.
Em mulheres com câncer de mama, o
oncologista deve ser consultado.
Discuta reposição hormonal alternativa
em mulheres que estejam em uso de
conjugados orais de origem equina e
tenham desenvolvido piora da IU.
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Grau de
Recomendação
Forte

Fraco
Forte

Aconselhe mulheres que estejam em uso
de reposição hormonal oral com estradiol
e desenvolvem IU, que a suspensão do
tratamento com estradiol possivelmente
não resultará em melhora da IU.

Forte

Desmopressina
Recomendações
Considere informar pacientes que
desmopressina, por curto período, pode
aliviar IU diurna, mas não é indicada em
bula para esse fim.
Monitorar sódio plasmático em pacientes
em uso de desmopressina.
Não usar desmopressina por longo
período.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte
Forte

Drogas no tratamento da IU mista
Recomendações
Trate o sintoma mais incomodo, primeiro,
em pacientes com IU mista.
Ofereça antimuscarínicos ou beta-3
agonistas para pacientes com urgência
miccional e IU mista.
Considere oferecer duloxetina para
pacientes com IU mista que não
respondem a tratamento conservador e
não estejam a procura de cura.

Grau de
Recomendação
Fraco
Forte

Forte
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Tratamento cirúrgico

Esta seção considerará s opções cirúrgicas para as seguintes
situações:
• Mulheres com IUE não complicada; isso significa sem
história de cirurgia prévia, sem doença neurológica acometendo o trato urinário inferior, sem prolapso genital sintomático e que não considerem engravidar.
• Mulheres com IUE complicada. Disfunção neurogênica do
Trato Urinário Inferior (esta é abordada nas diretrizes específicas para esse assunto).
• Prolapso genital foram incluídas nesta diretriz para o tratamento da incontinência, mas não haverá comentários
sobre o tratamento do prolapso especificamente.
• Homens com IUE, especialmente aqueles com incontinência pós-prostatectomia, sem doença neurológica afetando
o trato urinário inferior.
• Pacientes com bexiga hiperativa refratária e incontinência.

Mulheres com IUE não complicada
Recomendações
Ofereça sling de uretra média para
mulheres com IU não complicada.
Informe as mulheres das complicações
envolvidas em cada procedimento.
Informe as mulheres a quem foi oferecido
sling de incisão única de que o resultado a
longo prazo é incerto.

176 Incontinência Urinára

Grau de
Recomendação
Forte
Forte
Forte

Informe mulheres que serão submetidas
a colposuspensão que esta cursa com
maior tempo cirúrgico, maior tempo de
internação e recuperação, maior risco de
desenvolver prolapso genital e disfunção
miccional pós-operatória.
Informe mulheres idosas com IUE sobre
os riscos maiores da cirurgia e menor
probabilidade de sucesso.
Informe as mulheres que qualquer cirurgia
vaginal pode causar impacto na atividade
sexual e que este é, em geral, positivo.
Somente ofereça novos dispositivos com
nível 1 de evidência e que são parte de
projetos de pesquisa estruturados.
Somente ofereça slings de uretra média
ajustáveis como primeira opção de
tratamento, como parte de projeto de
pesquisa estruturado.
Ofereça agentes injetáveis para mulheres
com IUE que desejam procedimento de
baixo risco e que entendam a necessidade
de múltiplas aplicações, uma vez que
os resultados a longo prazo não são
estabelecidos.

Forte

Fraco

Fraco

Forte

Forte

Forte

Mulheres com IUE complicada
Recomendações
Tratamento da IUE complicada deve
ocorrer apenas em centros de referência*

Grau de
Recomendação
Fraco
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Oriente a escolha da cirurgia para IUE
Fraco
recorrente com base em avaliação
criteriosa, incluindo estudo urodinâmico e
exames de imagem apropriados.
Informe mulheres com IUE recorrente que Fraco
os resultados do tratamento cirúrgico,
quando usado como segunda linha de
tratamento, é geralmente inferior ao
da primeira linha, tanto em termos de
eficácia reduzida e risco de complicações
aumentado.
Considerar sling sintético secundário,
Fraco
colposuspensão ou sling autólogo como
primeiras opções de tratamento na IUE
complicada.
Informe mulheres que receberão esfíncter Fraco
artificial e Pro-ACT que, apesar da cura ser
possível, mesmo em centros de referência
há um alto risco de complicações, falha
mecânica ou a necessidade de removêlos.
* Centros de referência são locais com cirurgiões de grande
volume como descrito no começo do capítulo

Mulheres com incontinência urinária de esforço e prolapso de órgão pélvico (POP)
Recomendações para mulheres que
necessitam de cirurgia para POP sem
incontinência urinária de esforço (IUE)
sintomática ou oculta associada.
Oferecer cirurgia simultânea para
correção de POP e IUE.
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Grau de
Recomendação

Forte

Informar sobre o risco aumentado
Forte
de eventos adversos com a cirurgia
combinada em comparação com a
cirurgia de prolapso isolada.
Recomendações para mulheres que necessitam de cirurgia
para POP sem sintomas de IUE associada.
Informar que há risco de ocorrer IUE de
Forte
novo após a correção do POP.
Alertar que o benefício da correção
Forte
da IUE pode ser superado pelo risco
aumentado de eventos adversos com a
cirurgia combinada em comparação à
cirurgia de prolapso isolada.

Divertículo uretral
Recomendação
Divertículo uretral sintomático deve ser
completamente removido cirurgicamente.

Grau de
Recomendação
Forte

Homens com IUE
Recomendações
Ofereça duloxetina somente para
auxiliar a recuperação da continência
após cirurgia de próstata, mas informe
o paciente da possibilidade de efeitos
adversos e que seu uso é “off-label” em
muitos países europeus.
Somente ofereça agentes injetáveis para
homens com incontinência urinária leve
após prostatectomia, desejando alivio
temporário dos sintomas.

Grau de
Recomendação
Fraco

Fraco
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Não ofereça agentes injetáveis para
Fraco
incontinência pós-prostatectomia grave.
Ofereça sling masculino para homens IU
Fraco
pós-prostatectomia leve a moderada (*).
Avise homens com IU grave, radioterapia Fraco
pélvica prévia ou estenose uretral, sobre
a chance de piores resultados com sling
masculino.
Ofereça esfincter artificial (EA)
Fraco
para homens incontinência pósprostatectomia moderada a grave.
Implantação de EA ou ProACT© para
Fraco
homens deve ser oferecida apenas em
centros de referência.
Avise homens que receberão EA ou
Fraco
ProACT© que, apesar da cura ser
possível, mesmo em centros de referência
existe alto risco de complicações, falha
mecânica e a necessidade de remoção
cirúrgica.
Não ofereça dispositivos não
Fraco
circunferenciais de compressão
(ProACT®) para homens com radioterapia
pélvica prévia.
* Os termos IU leve e moderada após prostatectomia
continuam indefinidos.
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Tratamento da hiperatividade detrusora refratária
Injeção intravesical de toxina botulínica tipo A
Recomendações
Oferecer injeção intravesical de toxina
botulínica tipo A (100 U) para pacientes
com IUU refratária a tratamentos
conservadores (tais como treinamento da
musculatura do assoalho pélvico e / ou
tratamento medicamentoso)
Avisar os pacientes sobre o tempo
limitado de resposta, o risco de infecção
do trato urinário e a possível necessidade
prolongada de auto-cateterismo
(certificar-se de que os pacientes estejam
aptos e dispostos a fazer).

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Neuromodulação sacral
Recomendação
Oferecer neuromodulação sacral para
pacientes que apresentam incontinência
urinária de urgência refratária ao
tratamento com antimuscarínicos.

Grau de
Recomendação
Forte

Derivação urinária / Cistoplastia
Recomendações

Grau de
Recomendação
Oferecer ampliação vesical para pacientes Fraco
com IU refratária a todas as outras opções
de tratamento.
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Informar os pacientes submetidos à
Fraco
ampliação vesical sobre o risco alto de
necessitar de auto-cateterismo (certificarse de que estão aptos e aceitam realiza-lo)
e que há indicação de acompanhamento
ao longo da vida.
Não oferecer miotomia detrusora como
Fraco
tratamento para incontinência urinária.
Oferecer derivação urinária apenas para
Fraco
os pacientes cujos tratamentos menos
invasivos para incontinência urinária
falharam, que aceitaram um estoma e
foram advertidos sobre a possibilidade do
baixo risco de malignização.

Tratamento da Incontinência Urinária Mista
Recomendações
Tratar inicialmente o sintoma que mais
incomoda o paciente com incontinência
urinária mista.
Alertar os pacientes com incontinência
urinária mista de que o tratamento
cirúrgico tem menor probabilidade de
sucesso quando comparado à cirurgia
para incontinência urinária de esforço
isolada.
Informar as mulheres com incontinência
urinária mista que um único tratamento
pode não curar a incontinência urinária.
Pode ser necessário tratar outros
componentes da incontinência, bem
como o sintoma que mais incomoda.
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Grau de
Recomendação
Fraco

Forte

Forte

Tratamento da IU no idoso
Recomendação
Informar as mulheres idosas com
incontinência urinária sobre os riscos
aumentados associados à cirurgia
(incluindo injeção intravesical de toxina
botulínica), e com menor probabilidade
de benefício.

Grau de
Recomendação
Fraco
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Discutir opções de tratamento

Encaminhar para o especialista

• Hematúria
Forte
• Dor
Forte
• ITU recorrente
Forte
Mulheres
com inconnência• urinária
Prolapso grau 3 ou sintomático
Forte
• Radioterapia pélvica prévia
Forte
• Cirurgia prévia para IU
Forte
• Massa pélvica
Fraco
• Suspeita de fístula

Incontinência
urinária mista

Predomínio de
urgência

Forte
Forte
Forte
Forte

Incontinência urinária
de urgência

Aconselhar sobre a função intestinal, medicamentos, comorbidades e ingestão de líquidos
Aconselhar sobre perda de peso
Oferecer absorventes ou outros dispositivos de contenção, se necessário
Oferecer micção programada para idosos/pessoas dependentes de cuidadores

Incontinência
urinária de esforço

Terapias física e comportamental individualizadas, incluindo treinamento dos
músculos do assoalho pélvico Forte

Avaliação inicial
• História
• Exame físico
• Questionário opcional
• Diário miccional
• Análise de urina (EAS)
• Resíduo pós-miccional, se
dificuldade miccional
• Teste do absorvente

Mulheres com inconnência urinária
Mulheres
Mulheres com
com inconnência
inconnência urinária
urinária

Figura 1: Manejo da incontinência urinária feminina
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Considerar estimulação
percutânea do nervo
tibial posterior
Forte

Antimuscarínicos
Forte
Mirabegrona
Forte

Predomínio
de esforço

Em caso de falha, reavaliar e considerar a
cirurgia de segunda linha
Forte

Opções de tratamento: Sling de uretra
média (sintético ou autólogo), sling
pubovaginal, colposuspensão e agentes
expansores uretrais (bulking agents)
Forte

Incontinência
urinária de esforço

Incontinência
urinária mista

Discutir ampliação vesical ou
derivação urinária
Forte

Oferecer injeção intravesical
de toxina botulínica
ou
Neuromodulação dacral
Forte

Predomínio de
urgência

Incontinência
urinária de urgência

Oferecer urodinâmica se o resultado pode alterar a escolha do tratamento cirúrgico
Fraco

Falha do tratamento conservador ou medicamentoso

Predomínio
de esforço
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Discutir opções de tratamento

Fraco

Forte

Forte
Forte
Forte
Forte
Forte

•
•
•
•
•
•

Encaminhar para o especialista

Hematúria
Dor
ITU recorrente
Radioterapia pélvica prévia
Exame retal digital alterado
Achados suspeitos de disfunção
miccional

Mulheres com inconnência urinária

Incontinência
urinária mista

Predomínio de
urgência

Forte
Forte
Forte
Forte

Incontinência urinária
de urgência

Aconselhar sobre a função intestinal, medicamentos, comorbidades e ingestão de líquidos
Aconselhar sobre perda de peso
Oferecer absorventes ou outros dispositivos de contenção, se necessário
Oferecer micção programada para idosos/pessoas dependentes de cuidadores

Incontinência
urinária de esforço

Terapias física e comportamental individualizadas, incluindo treinamento dos músculos do
assoalho pélvico Forte

Avaliação inicial
• História
• Exame físico
• Questionário opcional
• Diário miccional
• Análise de urina (EAS)
• Resíduo pós-miccional, se
dificuldade miccional
• Teste do absorvente , se
desejar qualificar as perdas

Homens com inconnência urinária

Figura 2: Manejo da incontinência urinária masculina
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Considerar estimulação
percutânea do nervo
tibial posterior
Fraco

Antimuscarínicos
Forte
Mirabegrona
Forte

Cirurgia

Realizar urodinâmica, cistoscopia e considerar imagem do trato urinário inferior
• para excluir obstrução infravesical
• se o resultado poderá alterar a escolha do tratamento cirúrgico
Forte

Falha do tratamento conservador ou medicamentoso

Predomínio
de esforço

Fístula urinária não obstétrica*
Recomendações
Geral
Cirurgiões que realizam cirurgias pélvicas
complexas devem ser competentes para
identificar, preservar e reparar o ureter.
Não usar rotineiramente stents ureterais
para prevenir lesões ureterais em cirurgias
ginecológicas.
Suspeitar de fístula ou lesão ureteral
a pós cirurgia pélvica se ocorrer
extravasamento de líquido ou dilatação
pélvica-calicinal no pós-operatório, ou se
o líquido drenado contém altos níveis de
creatinina.
Suspeitar de fístula uretero-arterial em
pacientes com hematúria e histórico de
cirurgia relevante.
Usar técnicas de imagem tridimensional
para localizar e diagnosticar fístulas
urinárias.
Conduzir fístulas do trato urinário
superior através de técnica conservadora
ou endoluminal, quando disponível.
Princípios cirúrgicos
Cirurgiões envolvidos no tratamento
da fístula devem ter treinamento,
habilidade, e experiência para escolher
o procedimento apropriado para cada
paciente.
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Grau de
Recomendação
Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Atenção adequada deve ser dada
para os cuidados com a pele, nutrição,
reabilitação, aconselhamento e apoio
antes e após a correção da fístula.
Se a fístula vesicovaginal for
diagnosticada dentro de seis semanas
após a cirurgia, considere o cateter
vesical de demora por um período de até
doze semanas após a cirurgia causadora.
Adaptar o tempo de correção da fístula
aos requisitos individuais do cirurgião
e do paciente, uma vez que qualquer
edema, inflamação, necrose tecidual ou
infecção tenham sido resolvidos.
Quando reimplante ureteral ou ampliação
vesical não exigidos, a abordagem
abdominal é necessária.
Certificar-se da drenagem contínua da
bexiga após a correção da fístula até que
a cicatrização seja confirmada (10-14 dias
para fístulas simples e / ou pós cirúrgica;
14-21 dias para fístulas complexas e / ou
pós irradiação; opinião de especialistas).
Quando derivações urinárias ou
intestinais forem necessárias, evitar o uso
de tecido irradiado para reparo.
Usar enxertos de interposição para
corrigir fístulas associadas a radiação.
Em pacientes com incontinência
urinária intratável associada à radiação,
cuja expectativa de vida é muito curta,
considerar a realização de oclusão
ureteral.

Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Fraco
Fraco
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Corrigir fístula vesicovaginal persistente
Fraco
através de abordagem abdominal usando
técnicas aberta, laparoscópica ou
robótica, de acordo com a disponibilidade
e habilidade.
Considerar medidas paliativas como
Fraco
nefrostomia e oclusão ureteral distal
endoluminal para pacientes com fístula
ureteral associada à câncer pélvico
avançado e estado geral ruim.
Fístulas uretrovaginais devem ser
Fraco
corrigidas preferencialmente por
abordagem vaginal.
*Estas recomendações foram obtidas da revisão do ICUD
2013 e não foram totalmente validadas pela metodologia das
diretrizes da EAU.
O processo de tradução para a língua portuguesa foi realizado sob
supervisão da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). A European
Association of Urology (EAU), juntamente com seu Escritório de
Diretrizes (Guidelines Office), não se responsabiliza pela correção
das traduções disponibilizadas.
Este texto resumido é baseado na versão completa das diretrizes
da EAU (ISBN: 978-94-92671-01-1) disponível a todos os membros da
European Association of Urology na sua página online:
http://www.uroweb.org/guidelines.
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Introdução

Distúrbios neurourológicos podem causar uma gama de complicações em longo prazo; a mais perigosa é a perda de função
renal. O tratamento e a periodicidade dos exames de acompanhamento são baseados no tipo de enfermidade neurourológica e sua causa subjacente.

Terminologia

A terminologia utilizada e os procedimentos diagnósticos descritos neste documento seguem aqueles previamente publicados pela International Continence Society (ICS).

Fatores de risco e epidemiologia

Todas as doenças neurológicas centrais e periféricas estão
associadas com um alto risco de distúrbios funcionais do
trato urinário.

Classificação

O padrão de disfunção do trato urinário inferior (DTUI) secundário a doença neurológica é determinado pelo local e pela
natureza da lesão. Um sistema de classificação muito simples,
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recomendado para uso na prática diária para decidir sobre a
conduta terapêutica apropriada, é apresentado na Figura 1.
Figura 1: Padrões de disfunção do trato urinário inferior
secundária a doença neurológica
A

Lesão Suprapontina
• Historia: Sintomas de armazenamento predominantes
• Ecografia: resíduo pós-miccional insignificante
• Urodinâmica: hiperatividade detrusora

B

Hiperativo
Normoativo

HiperLesão Medular (Infrapontina / Suprassacral)
ativo
• Historia: Sintomas urinário mistos
• Ecografia: resíduo pós-miccional usualmente elevado
• Urodinâmica: hiperatividade detrusora, dissinergia
detrusor-esfincteriana
Hiperativo

C
Lesão Sacral Periférica
• Historia: Sintomas de esvaziamento
predominantes

Hipoativo

• Ecografia: resíduo pós-miccional elevado
Normoativo
• Urodinâmica: hipocontratilidade
detrusora ou detrusor acontrátil

Hipoativo
Hipoativo

A imagem A representa a região acima da ponte, enquanto
que a imagem B demonstra a região entre a ponte e a medula
sacral, e a C se refere à medula sacral e aos nervos periféricos. As ilustrações à direita mostram os diferentes padrões
de disfunção vesico-esfincteriana. O sistema foi adaptado de
Panicker et al., com permissão da Elsevier.
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Avaliação diagnóstica

O diagnóstico e o tratamento precoces são essenciais para
pacientes com distúrbios neurourológicos congênitos e / ou
adquiridos, mesmo na presença de reflexos neurológicos normais. Distúrbios neurourológicos podem ser a manifestação
inicial de doença neurológica, e a intervenção precoce pode
prevenir deterioração irreversível do trato urinário superior e
inferior.

Avaliação do paciente

O diagnóstico de distúrbios neurourológicos deve ser baseado
em uma avaliação médica geral e neurológica completa, que
deveria incluir história detalhada, exame físico e exame de
urina.

História

Uma história médica geral e específica abrangente é mandatória e deve se concentrar em sintomas atuais e pregressos,
distúrbios do trato urinário, bem como na função neurológica,
intestinal e sexual. Atenção especial deve ser dada a possíveis
sinais e sintomas de alerta (como dor, infecção, hematúria e
febre), que requerem avaliação adicional.

Exame físico

O estado neurológico deve ser descrito da maneira mais
completa possível. Todas as sensações e reflexos da área urogenital devem ser testados, incluindo a avaliação detalhada
da função do esfíncter anal e do assoalho pélvico (Figura 2).
A disponibilidade destas informações clínica é essencial para
a interpretação confiável dos exames diagnósticos complementares. O exame físico inclui a avaliação da sensibilidade e
dos reflexos mediados pela medula espinhal baixa. Resultados
alterados sugerem uma lesão afetando os segmentos medulares lombossacrais, já o mapeamento de áreas distintas de
sensibilidade alterada ajuda a localizar o sítio da lesão.
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Figura 2: Dermátomos lombossacrais, nervos cutâneos e
reflexos
A

B

T12

Nervo subcostal
(T12)

L1
L2

L3

Ramos dorsais
(L1, L2, L3)
S3

S4

S5

Nervo genitofemural
e ilio-hipogátrico

Nervo pudendo

Nervo ilio-hipogátrico
nerve (L1)

S2

Nervo
obturador

S4

Ramos dorsais
(S1, S2, S3)

S3

S5

Nervo cutâneo
lateral da coxa
(L2, L3)

S2

L3

C

D
Nervo ilioiningual

Nervo dorsal do pênis
Reﬂexo
patelar

T12
L1
S3
S4

L2

Ramos glúteos
do nervo cutâneo
posterior da coxa

L2

Nervo obturador
(L2, L3, L4)
Nervo cutâneo
posterior da coxa
(S1, S2, S3)

Reﬂexo
calcâneo

Nervo
genitofemoral

Reﬂexo
anal

L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2
S3
S4
S5

Reﬂexo cremastérico

Reﬂexo bulbocavernoso

Nervo pudendo

Distribuição dos dermátomos (áreas de pele predominantemente inervadas por um único segmento medular) e dos
nervos cutâneos na região perianal e face posterior da coxa
(A), no períneo (B), genitália externa masculina (C) e reflexos
medulares (D). Partes A-C adaptadas de Standring, com permissão da Elsevier.
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Recomendações para anamnese e exame físico
Recomendações
Anamnese
Obtenha uma história médica geral completa, avaliando sintomas pregressos e
atuais.
Obtenha uma história médica específica
para cada uma das quatro funções listadas: urinária, intestinal, sexual e neurológica.
Preste atenção especial para a possível
existência de sinais de alarme (exemplo:
dor, infecção, hematúria, febre) que indicam a necessidade de diagnóstico específico adicional.
Considere a qualidade de vida durante a
avaliação e tratamento do paciente neurourológico.
Utilize instrumentos validados disponíveis, incluindo o Qualiveen e o I-QoL
para sintomas urinários e o QoL-BM para
disfunção intestinal em pacientes com
esclerose múltipla e lesões medulares.
Além disso, questionários genéricos (SF36 ou KHQ) podem ser utilizados.
Use o MSISQ-15 e o MSISQ-19 para avaliar
a função sexual em pacientes com esclerose múltipla.
Exame físico
Considere deficiências individuais do
paciente quando planejar investigações
complementares.
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Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Descreva a condição neurológica da
Forte
maneira mais completa possível; sensibilidade e reflexos na área urogenital devem
ser testados.
Avalie o esfíncter anal e a função do
Forte
assoalho pélvico.
Realize exames de sangue e urina, diário Forte
da bexiga, avaliação do resíduo pós-miccional, urofluxometria livre, quantificação
da incontinência e exame de imagem do
trato urinário.
I-QoL = Incontinence Quality of Life Instrument; OoL-BM =
Quality of Life Bowel Management scoring tool; KHQ = King’s
Health Questionnaire; SF-36 = Short Form 36-item Health
Survey Questionnaires; MSISQ 15 / 19 = Multiple Sclerosis
Intimacy and Sexuality Questionnaire 15 / 19 question version.

Estudo urodinâmico

Diários da bexiga são considerados instrumentos de diagnóstico valiosos em pacientes com doenças neurourológicas. Um
diário da bexiga deveria ser registrado, pelo menos, ao longo
de dois ou três dias. Urofluxometria livre e avaliação ecográfica do resíduo urinário pós-miccional deveriam ser repetidos
pelo menos duas a três vezes em pacientes aptos para urinar.
Estudo urodinâmico invasivo representa uma ferramenta de
avaliação mandatória para determinar o tipo exato de disfunção do trato urinário inferior. A videourodinâmica combina cistometria de enchimento e estudo fluxo-pressão com imagem
radiológica. Atualmente, a videourodinâmica é o exame que
proporciona informações mais detalhadas na avaliação de
distúrbios neurourológicos.
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Recomendações para urodinâmica e uro-neurofisiologia
Recomendações

Grau de
Recomendação
Realize estudo urodinâmico para detectar Forte
e especificar a (dis-)função do trato urinário inferior; repetir a avaliação pelo menos
uma vez (na mesma sessão), pois esta
estratégia é crucial para decisão clínica.
Avaliação não-invasiva é mandatória
Forte
antes da urodinâmica invasiva.
Use videourodinâmica em pacientes neu- Forte
rourológicos. Se não estiver disponível,
realize urodinâmica convencional (cistometria de enchimento seguida de estudo
fluxo-pressão).
Use taxa de infusão fisiológica e solução Forte
salina aquecida à temperatura corporal.

Tratamento

Os objetivos primários e prioridades no tratamento de distúrbios neurourológicos são:
1.
Proteção do trato urinário superior;
2. Melhora da continência urinária;
3. Restauração da função (mesmo que parcial) do trato
urinário;
4. Melhora da qualidade de vida do paciente.
Considerações adicionais incluem as deficiências do paciente,
custo-efetividade, complexidade técnica e possíveis complicações.
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Tratamento conservado
Esvaziamento vesical assistido
Micção desencadeada por manobras (triggering) não é recomendada em função do risco de pressões vesicais demasiadamente elevadas. Poderia ser uma opção apenas na ausência
de obstrução infravesical.
Precaução: técnicas de compressão da bexiga para expelir
a urina (Credé) e micção com auxílio de prensa abdominal
(manobra de Valsalva) geram altas pressões e são potencialmente deletérias. Seu uso deve ser desaconselhado.
Reabilitação
Em pacientes selecionados, exercícios dos músculos do
assoalho pélvico, eletroestimulação do assoalho pélvico e biofeedback poderiam ser benéficos.
Dispositivos externos
Continência social pode ser obtida com uso de métodos apropriados de coleta de urina.
Tratamento medicamentoso
Um tratamento único e ideal para pacientes com sintomas
neurourológicos ainda não está disponível. Antimuscarínicos
representam a opção de primeira linha para tratar distúrbios
neurourológicos.
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Recomendações para tratamento medicamentoso
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Use terapia antimuscarínica como primeira linha de tratamento para hiperatividade detrusora neurogênica.
Ofereça oxibutinina intravesical para
Forte
pacientes com hiperatividade detrusora
neurogênica com baixa tolerabilidade ao
tratamento via oral.
Prescreva alfabloqueadores para reduzir Forte
a resistência uretral.
Não prescreva parasimpatomiméticos
Forte
para detrusor hipoativo.

Recomendações para cateterismo
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Use cateterismo intermitente, sempre
que possível com técnica asséptica,
como tratamento padrão para pacientes
que não estão aptos para esvaziar a
bexiga.
Instrua os pacientes de maneira detalha- Forte
da sobre a técnica e os riscos do cateterismo intermitente.
Evite cateterismo de demora transuretral Forte
e / ou suprapúbico sempre que possível.
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Recomendações para tratamento minimamente invasivo
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Use injeção de toxina botulínica no
detrusor para reduzir a hiperatividade
detrusora neurogênica em pacientes com
esclerose múltipla ou lesão medular se a
terapia antimuscarínica não é efetiva.
Incisão do colo vesical é efetiva na escle- Forte
rose de colo vesical.

Recomendações para tratamento cirúrgico
Recomendações
Realize ampliação vesical para tratar
hiperatividade detrusora neurogênica
refratária.
Implante sling uretral autólogo em
pacientes femininas com incontinência
urinária neurogênica de esforço que
estão aptas para autocateterismo.
Implante esfíncter urinário artificial em
pacientes masculinos com incontinência
urinária neurogênica de esforço.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Infecções do trato urinário (ITU)

Pacientes com distúrbios neurourológicos, especialmente
lesados medulares, podem apresentar outros sinais e sintomas, em substituição ou adição àqueles tradicionalmente
associados à ITU em pessoas sem doença neurológica.
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Recomendações para tratamento de ITU
Recomendações
Não faça rastreamento nem trate bacteriúria assintomática em pacientes neurourológicos.
Evite usar antibióticos em longo prazo
para ITU recorrente.
Em pacientes com ITU recorrente, otimize o tratamento dos sintomas neurourológicos e remova corpos estranhos do
trato urinário (exemplo: litíase, cateteres
de demora).
Individualize a profilaxia de ITU em
pacientes neurourológicos, pois não há
medida terapêutica ideal disponível.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte
Forte

Forte

(Dis-)função sexual e fertilidade

Pacientes com doença neurológica sofrem frequentemente
de disfunção sexual, a qual pode causar prejuízo à qualidade
de vida.

Recomendações para disfunção erétil e fertilidade masculina
Recomendações
Prescreva inibidores da 5-fosfodisterase
via oral como tratamento de primeira
linha para disfunção erétil neurogênica.
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Grau de
Recomendação
Forte

Ofereça injeções intracavernosas de
agentes vasoativos (em monoterapia ou
combinação) como segunda linha de tratamento da disfunção erétil neurogênica.
Ofereça dispositivos mecânicos, como os
dispositivos a vácuo e anéis para pacientes com disfunção erétil neurogênica.
Realize vibroestimulação e eletroejaculação transretal para obtenção de espermatozoides em homens lesados medulares.
Realize aspiração microcirúrgica de
espermatozoides do epidídimo, extração
testicular de espermatozoides e injeção
intracitoplasmática de espermatozoides
depois da falha de vibroestimulação
e / ou eletroejaculação transretal em
homens lesados medulares.
Aconselhe homens com lesão medular
alta (T6 ou superior) sobre o risco de disreflexia autonômica associada a procedimentos para obtenção de espermatozoides, a qual pode causar risco de vida.

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Recomendações sobre sexualidade feminina e fertilidade
Recomendações
Não ofereça tratamento medicamentoso
para disfunção sexual neurogênica em
mulheres.

Grau de
Recomendação
Forte
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Ofereça manejo multidisciplinar, individualizado para as necessidades da
paciente e suas preferências, no manejo
da fertilidade, gestação e via de parto em
mulheres com doença neurológica.

Forte

Acompanhamento

Distúrbios neurourológicos são frequentemente instáveis e os
sintomas podem variar consideravelmente, mesmo em relativo curto período de tempo. Desta forma, o acompanhamento
regular é necessário.

Recomendações para acompanhamento
Recomendações

Grau de
Recomendação
Avalie o trato urinário superior em inter- Forte
valos regulares em pacientes de alto
risco.
Realize exame físico e laboratoriais
Forte
anualmente em pacientes de alto risco.
Quaisquer mudanças clínicas signifiForte
cativas devem instigar investigações
complementares especializadas.
Realize estudo urodinâmico, o qual é
Forte
mandatório inicialmente, em intervalos
regulares em pacientes de alto risco.

Resumo

Pacientes neurourológicos apresentam doença multifacetada.
Investigação extensiva e diagnóstico preciso são requeridos
antes que se possa iniciar tratamento individualizado. O tratamento deve levar em consideração a condição médica, física
e social do paciente, bem como suas expectativas em relação
ao futuro.
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DISFUNÇÃO ERÉTIL
Introdução

Disfunção erétil (DE) é definida como a incapacidade persistente de atingir e manter uma ereção suficiente para permitir
um desempenho sexual satisfatório. A disfunção erétil pode
afetar a saúde física e psicossocial e pode ter um impacto significativo sobre a qualidade de vida (QDV) dos doentes e sua
parceria. Há indícios crescentes de que DE também pode ser
uma manifestação precoce de doença vascular periférica ou
na artéria coronária. Portanto, DE não deve ser considerada
apenas como uma questão de qualidade de vida, mas também
como um sinal de aviso de potenciais doenças cardiovasculares (DCV).
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Tabela 1: Fisiopatologia da disfunção erétil
Vasculogênica
Hábitos de lazer (por exemplo, fumar cigarro)
Falta de atividade física regular
Obesidade
Doenças cardiovasculares (por exemplo, hipertensão, doença arterial coronariana, vasculopatia periférica, etc.)
Diabetes mellitus tipos 1 e 2, hiperlipidemia; síndrome metabólica; hiper-homocisteinemia, etc.
Cirurgias pélvicas de grande porte (prostatectomia radical)
ou radioterapia (pélvica ou retroperitonial)
Neurogênica
Causas centrais
Doenças degenerativas (por exemplo, esclerose múltipla,
síndrome de Parkinson, mieloma múltiplo, etc.)
Trauma ou doenças na medula espinhal
AVC
Tumores no sistema nervoso central
Causas periféricas
Diabetes melitus tipos 1 e 2
Insuficiência renal crônica, insuficiência hepática crônica
Polineuropatia
Cirurgia (cirurgia de pelve / retroperitônio) ou radioterapia
(pelve ou retroperitônio)
Cirurgia na uretra (estenose uretral, Uretroplastia, etc.)
Anatômica ou estrutural
Hipospádia; epispádia; micropênis
Fimose
Doença de Peyronie
Tumor de pênis (outros tumores na genitália)
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Hormonal
Diabetes melitus; Síndrome matabólica
Hipogonadismo (qualquer tipo)
Hiperprolactinemia
Hiper e Hipotireoidismo
Hiper e Hipocortisolismo (doença de Cushing, etc.)
Panhipopituitarismo e disfunções endócrinas múltiplas
Causas Mistas
Doenças sistêmicas crônicas (por exemplo, diabetes mellitus; hipertensão arterial; síndrome metabólica; insuficiência
renal crônica; disfunções hepáticas crônicas, hiper-homocisteinemia; apneia obstrutiva do sono, etc.)
Psoríase; artrite gotosa; espondilite anquilosante; esteatose
hepática não-alcoólica; periodontite crônica; glaucoma de
ângulo aberto; doença inflamatória intestinal
Causas iatrogênicas (por exemplo, biópsia prostática transretral guiada por ultra-sonografia, etc.)
Provocado por drogas
Anti-hipertensivos (e.g., diuréticos tiazídicos, beta bloqueadores, etc.)
Antidepressivos (inibidores de recaptação de serotonina,
tricíclicos)
Antipsicóticos (por exemplo, neurolépticos, etc.)
Antiandrógenos (Análogos de GnRH e antagonistas; 5-ARIs)
Drogas recreacionais (por exemplo, álcool, heroína, cocaína,
maconha, metadona, drogas sintéticas, esteroides anabolizantes, etc.)
Psicogênico
Tipo generalizado (por exemplo, a falta de estimulação
sexual e complicações relacionadas à intimidade sexual)
Tipo situacional (por exemplo, questões relacionadas com
parceria, relacionados ao desempenho ou devido a angústia)
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Traumático
Fratura de pênis
Fratura de pelve
GnRH = Hormônio liberador de gonadotrofinas;
5-ARIs = Inibidores da 5α redutase

Avaliação diagnóstica
Figura 1: Avaliação diagnóstica mínima (básico work-up) em
pacientes com disfunção erétil
com DE
PaentPaciente
with ED (self-reported)

HistóriaMedical
médicaand
e psicossexual
(utilizar
instrumentos
validados
como o IIEF)
psychosexual history
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Identificar
outros
Idenfy
other
than
problemas sexuais
ED sexual
problems
além da
DE

Idenfy common
Identificar
causas
comuns
DE
causes de
of ED

Identificar
fatores
Idenfy reversible
de risco reversíveis
risk factors for ED
de DE

Assess
psychosocial
Acessar
o status
status
psicossexual

Focused
examinaon
Exame physical
físico direcionado

Deformidades
Penilepeniana
deformies

Doença
Prostacprostática
disease

Sinais
Signs de
of
hipogonadismo
hypogonadism

Status neurológico
Cardiovascular
and
e cardiovascular
neurological
status

Testes
laboratioriais
Laboratory
tests

Perfil lipídico
Glucose-lipid profile
Glicemia (se não foi avaliado nos últimos
(if not assessed12inmeses)
the last 12 months)

Total testosterone
(morning sample)
Testosterona
total (dosagem
matinal)
if indicated,
bio-availableBiodisponível
or free
Se necessário,
Testosterona
testosterone
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DE: Disfunção erétil; IIEF = Índice Internacional da Função Erétil
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Tabela 2: Estratificação de risco cardíaco (baseado no segundo Consenso de Princeton)
Categoria de baixo
risco
Assintomática, <
3 fatores de risco
para DAC (excluindo o sexo)
Angina estável,
suave (avaliados e
/ ou ser tratado)
Sem complicações
IAM prévio
DVE / ICC (NYHA
classe I ou II)
Pós revascularização coronariana
bem-sucedida

Categoria de risco
intermediário
≥ 3 fatores de risco
para DAC (excluindo o sexo)

Categoria de alto
risco
Arritmias de alto
risco

Angina estável,
moderada

Angina instável ou
refratária

IAM recente (> 2, <
6 semanas)
DVE / ICC (classe
III da NYHA)
Sequelas não-cardíacas de doença
aterosclerótica
(por exemplo,
acidente vascular
cerebral, doença
vascular periférica)

IAM recente (< 2
semanas)
DVE / ICC (classe
IV da NYHA)
Cardiomiopatias
hipertróficas obstrutivas ou outras

Hipertensão conHipertensão incontrolada
trolada
Doença valvular
Doença valvular
leve
moderada ou grave
DAC = doença arterial coronariana; ICC = insuficiência cardíaca congestiva; DVE = disfunção ventricular esquerda;
IAM = infarto agudo do miocárdio; NYHA = New York Heart
Association
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Tabela 3: Indicações de testes diagnósticos específicos
DE primária (não causada por doença orgânica ou alteração
psicogênica)
Pacientes jovens com história de trauma pélvico ou perineal,
os quais poderiam potencialmente se beneficiar de cirurgia
de revascularização ou angioplastia curativa
Pacientes com deformidades penianas que podem requerer
correção cirúrgica (p.ex., Doença de Peyronie, curvatura
peniana congênita)
Pacientes com distúrbios psicossexuais ou psiquiátricos
complexos
Pacientes com distúrbios endocrinológicos complexos
Testes específicos podem ser indicados a pedido do paciente ou da sua parceria
Motivos médico-legais (p. ex., implante de prótese peniana
para documentar uma DE em estágio final, abuso sexual)
Tabela 4: Testes diagnósticos específicos
Tumescência e rigidez peniana noturna com o Rigiscan®
Estudos vasculares
- Injeção intracavernosa de drogas vasoativas
- Ultrassonografia duplex dinâmica peniana
- Cavernosografia e cavernosometria com infusão dinâmica
peniana
- Arteriografia pudenda interna
Estudos neurológicos (p. ex., latência do reflexo bulbocavernoso, estudos de condução nervosa)
Estudos endocrinológicos
Avaliação psicodiagnóstica especializada
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Recomendações para o diagnóstico da
disfunção erétil
Obtenha uma história sexual e médica
compreensiva de cada paciente.
Use um questionário validado de disfunção
erétil para acessar todos os domínios da
função sexual e o efeito da modalidade
específica de tratamento.
Inclua o exame físico na avaliação inicial
do paciente com disfunção erétil (DE) para
identificar condições médicas subjacentes
e comorbidades genitais que podem estar
associadas com a DE.
Acesse os testes laboratoriais de rotina,
incluindo o perfil lipídico-glicose e a testosterona total para identificar e tratar qualquer fator de risco reversível e estilos de
vida que podem ser modificados.
Inclua os testes diagnósticos específicos
na avaliação inicial de acordo com as condições apresentadas na Tabela 3.

Grau de
recomendação
Forte
Forte

Forte

Forte

Forte
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Manejo da disfunção
Figura 2: Algoritmo do manejo da disfunção erétil
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Tabela 5: Resumo dos resultados farmacocinéticos para os
quatro inibidores da PDE5 aprovados pela EMA para tratar
disfunção erétil*
Parâmetro
Cmax

Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil,
100 mg
20 mg
20 mg
560 μg/L 378 μg/L 18.7 μg/L

Tmax (mediana) 0.8-1
horas
T1 / 2
2.6-3.7
horas
AUC
1,685
μg.h/L
Ligação
96%
proteica

2 horas

0.9 horas

17.5
horas
8,066
μg.h/L
94%

3.9 horas

Avanafil
200 mg
5.2 μg/L
0.5-0.75
horas
6-17 horas

56.8 μg.h/L 11.6 μg.h/L
94%

99%

Biodisponi41%
NA
15%
8-10%
bilidade
* Em jejum, dose máxima recomendada. Dados adaptados das
informações da EMA sobre as características das drogas.
Cmax: concentração máxima, Tmax: tempo para atingir a concentração plasmática máxima; T1/2: tempo de meia-vida para
eliminação plasmática; AUC: área sob a curva ou curva de
tempo versus concentração sérica.
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Tabela 6: Eventos adversos comuns dos quatro inibidores da
PDE5 aprovados pela EMA para tratar a disfunção erétil*
Evento
Sildenafil Tadalafil Vardenafil Avanafil
adverso
200mg
Cefaleia
12.8%
14.5%
16%
9.3%
Rubor
10.4%
4.1%
12%
3.7%
Dispepsia
4.6%
12.3%
4%
incomum
Congestão
1.1%
4.3%
10%
1.9%
nasal
Tontura
1.2%
2.3%
2%
0.6%
Visão anor1.9%
< 2%
Nulo
mal
Dorsalgia
6.5%
< 2%
Mialgia
5.7%
< 2%
*Adaptação das informações da EMA sobre as características
das drogas.
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Tabela 7: Modelos de próteses penianas disponíveis
Próteses
semirrígidas
Spectra ™
[AMS]
Genesis ™
[Mentor]
Tube ™
[Promedon]
ZSI 100 ™
[Zephyr]
Virilis II ™
[Subrini]

Próteses
infláveis
2 volumes
3 volumes
Ambicor™ [AMS] Titan OTR ™ (liberação
em um toque) [Coloplast]
Titan OTR NB ™
(Base estreita) [Coloplast]
Titan Zero Grau ™
AMS 700 CX ™
[Boston Scientific]
AMS 700 LGX ™
[Boston Scientific]
AMS 700 CXR ™
[Boston Scientific]
ZSI 475 ™ [Zephyr]
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Recomendações para o tratamento da
disfunção erétil
Promover mudanças no estilo de vida e
modificação dos fatores de risco antes ou
acompanhando o tratamento da disfunção
erétil (DE).
Apoiar a retomada da atividade sexual por
meio de tratamentos pró-eréteis na primeira oportunidade após a prostatectomia
radical.
Tratar primeiramente uma causa curável da
DE, quando encontrada.
Uso de inibidores da fosfodiesterase 5
(iPDE5) como terapia de primeira linha
Avaliar todos os pacientes quanto às informações inadequadas / incorretas sobre o
mecanismo de ação e as maneiras pelas
quais os medicamentos devem ser tomados, uma vez que são as principais causas
da falta de resposta aos iPDE5.
Uso de dispositivos de ereção à vácuo
como terapia de primeira linha em pacientes idosos bem informados, com relações
sexuais infrequentes e comorbidades que
requeiram manejo da DE não invasivo e
livre de drogas.
Uso de terapia de ondas de choque de
baixa intensidade em pacientes com disfunção erétil orgânica leve ou resposta
insatisfatória com iPDE5.
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Grau da
recomendação
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Fraco

Uso do Alprostadil tópico / intrauretral
como uma alternativa às injeções intracavernosas em pacientes que preferem uma
terapia menos invasiva.
Uso de injeções intracavernosas como
terapia de segunda linha.
Implante de prótese peniana como terapia
de terceira linha.

Fraco

Forte
Forte

EJACULAÇÃO PRECOCE (EP)
Introdução

Embora a EP seja uma disfunção sexual masculina comum,
ela é pouco entendida. Os pacientes muitas vezes não estão
dispostos a discutir seus sintomas e muitos médicos desconhecem os tratamentos eficazes. Como resultado, os pacientes podem ser diagnosticados erroneamente ou tratados
inadequadamente.
EP (primária e adquirida) é uma disfunção sexual masculina
caracterizada por:
1. Ejaculação que sempre ou quase sempre ocorre antes
ou dentro de 1 minuto de penetração vaginal (EP primária) ou uma redução clinicamente significativa e incômoda no de tempo latência, muitas vezes para cerca de 3
minutos ou menos (EP adquirida);
2. A incapacidade de retardar a ejaculação em todas ou
quase todas as penetrações vaginais;
3. Consequências pessoais negativas, como angústia, incômodo, frustração e / ou evitação da intimidade sexual.
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Avaliação diagnóstica
Recomendações para a avaliação
diagnóstica da ejaculação precoce
Realizar o diagnóstico e classificação
da ejaculação precoce (EP) com base na
história médica e sexual, que deve incluir
avaliação do tempo de latência ejaculatório
intravaginal (IELT) (auto-estimado), percepção do estresse e dificuldade interpessoal
devido à disfunção ejaculatória.
Não usar o IELT medido por cronômetro na
prática clínica.
Usar os resultados relatados pelo paciente
na prática clínica diária.
Incluir o exame físico na avaliação inicial da
EP para identificar anormalidades anatômicas que possam estar associadas à EP ou a
outras disfunções sexuais, particularmente
a disfunção erétil.
Não realizar exames laboratoriais ou neurofisiológicos de rotina. Eles só devem ser
direcionados por achados específicos da
história ou do exame físico.

Grau de
recomendação
Forte

Fraca
Fraca
Forte

Forte

Manejo clínico
Recomendações para o tratamento da
Grau de
ejaculação precoce
recomendação
Tratar DE, outras disfunções sexuais ou
Forte
infecção geniturinária (por exemplo, prostatite) primeiramente.
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Farmacoterapia como tratamento de primeira linha para a ejaculação precoce (EP)
primária.
Uso de agentes anestésicos tópicos “off-label” como uma alternativa viável ao
tratamento oral com inibidores seletivos de
recaptação de serotonina (ISRSs).
Uso do tramadol sob demanda como uma
alternativa fraca aos ISRSs.
Uso de iPDE5 sozinho ou em combinação
com outras terapias em pacientes com EP
(sem disfunção erétil).
Terapias psicológicas / comportamentais
em combinação com o tratamento farmacológico no manejo da EP secundária.

Forte

Forte

Forte
Forte

Fraco
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Figura 3: Manejo da ejaculação precoce*
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* Adaptado de Lue et al. 2004.
DE= disfunção erétil; EP = ejaculação precoce; IELT = tempo de
latência ejaculatória intravaginal; ISRS = inibidor seletivo da
recaptação de serotonina.
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DIRETRIZES EM
PRIAPISMO
(Atualizado em Março de 2018)

K. Hatzimouratidis (Coordenador), F. Giuliano, I. Moncada, A.
Muneer, A. Salonia (Vice-coordenador), P. Verze
Colaboradores associados: A. Parnham, E.C. Serefoglu

Introdução

O priapismo é uma condição patológica que representa um
verdadeiro distúrbio da ereção peniana que persiste por mais
de quatro horas, não estando relacionada ao interesse sexual
ou estimulação. Ereções durando até quatro horas são definidas por consenso como ‘prolongadas’. Priapismo pode ocorrer
em todas as idades.

Classificação

Priapismo isquêmico é a ereção persistente marcada pela
rigidez dos corpos cavernosos tendo pouco ou nenhum influxo
arterial cavernoso, muito embora, às vezes, na região proximal
haja um quadro de fluxo de alta velocidade compensatório com
um fluxo sanguineo distal baixo. O paciente geralmente queixa-se de dor peniana e o exame clínico revela uma ereção rígida.
Priapismo não-isquêmica é a ereção persistente causada pelo
influxo desregulado de sangue arterial cavernoso. O paciente
geralmente relata uma ereção que não é totalmente rígida e
que não está associada com dor, embora ereções totalmente
rígidas ainda possam ocorrer com a estimulação sexual.
Priapismo repetitivo, recorrente, intermitente ou recidivante
é uma condição distinta que é caracterizada por episódios
224 Priapismo

repetitivos e doloroso de ereções prolongadas. As ereções
são muitas vezes autolimitadas com períodos intermediários
de detumescência. Estas ereções são análogas ao priapismo
isquêmico ou de baixo fluxo. A duração dos episódios de ereção é geralmente mais curta do que no priapismo isquêmico.
A frequência e / ou a duração destes episódios é variável e,
às vezes, um único episódio pode progredir para um quadro
isquêmico típico.

Priapismo isquêmico, baixo fluxo ou venoclusivo
Avaliação diagnóstica
Tabela 1: Pontos-chave durante a coleta da história clinica
Duração da ereção
Presença e severidade da dor
Episódios prévios de priapismo e tratamento empregado
Função erétil atual, especialmente o uso de terapias eretogênicas ou suplementos nutricionais
Uso de medicamentos ou drogas recreativas
Anemia falciforme, hemoglobinopatias, estados de hipercoagulabilidade
Trauma de pelve, períneo ou pênis
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Recomendações para o diagnóstico do
priapismo isquêmico
Coletar uma história completa que ajude
na determinação do subtipo do priapismo
Incluir o exame físico da genitália, períneo e
abdômen na avaliação diagnóstica
Nos exames laboratoriais, incluir hemograma completo com diferenciação leucocitária, plaquetas e coagulograma. Outros
testes são solicitados de acordo com a
história, quadro clínico e achados laboratoriais. Em crianças com priapismo, faça uma
avaliação completa de todas as possíveis
causas.
Análise dos parâmetros da gasometria do
sangue aspirado dos corpos cavernosos
para diferenciação entre priapismo isquêmico e não isquêmico
Realizar ecodoppler peniano e perineal
para diferenciação do priapismo isquêmico
do não isquêmico como alternativa ou
adjuvante à gasometria peniana
Nos casos de priapismo isquêmico prolongados, o emprego da ressonância nuclear
magnética pode predizer a viabilidade da
musculatura lisa cavernosa e confirmar a
recuperação da função erétil
Realizar uma arteriografia pudenda seletiva
quando a embolização for planejada nos
casos de priapismo não isquêmico
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Tabela 2: Pontos-chave encontrados no priapismo
Priapismo
isquêmico
Rigidez completa dos corpos
cavernosos
Dor peniana
Gasometria sanguinea peniana
anormal
Anormalidades hematológicas

Geralmente

Priapismo
não
isquêmico
Raramente

Geralmente
Geralmente

Raramente
Raramente

Algumas
vezes
Injeção intracavernosa recente Algumas
vezes
Trauma Perineal
Raramente

Raramente
Algumas
vezes
Geralmente

Tabela 3: Valores característicos da gasometria peniana
Fonte

pO2
(mmHg)
Sangue arterial normal em > 90
ar ambiente (valores similares são encontrados no
priapismo arterial)
Sangue venoso misto nor- 40
mal em ar ambiente
Priapismo isquêmico (pri- < 30
meira coleta dos corpos
cavernosos)

pCO2
(mmHg)
< 40

pH

50

7.35

> 60

< 7.25

7.40
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Manejo da doença

O tratamento é sequencial e o médico deve seguir para o próximo estágio sempre que o tratamento falhar.
Figura 1: Tratamento da priapismo isquêmico
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irrigaon

•• Irrigate
Solução
with fisiológica
0.90% w/v 0,9%
saline soluon

Terapia
Intracavernosa
Intracavernosal
therapy

•• injeção
de um agonista
adrenérgicoagonist
Inject intracavernosal
adrenoceptor
•• primeira
linha detherapy
tratamento
é a fenilefrina
microgramas
cada injected
3-5 minutos
Current first-line
is phenylephrine*
with200
aliquots
of 200 µgabeing
everyaté
3-5a
obtenção
da
detusmescência
(dose máxima
da fenilefrina
é 1mg num is
período
de 1h)
* *
minutes unl detumescence is achieved
(Maximum
dose of phenylephrine
1mg within
1 hour)

Terapia cirúrgica
therapy
•Surgical
shunt cirúrgico

Surgical shunng
•• considerar
implante primário de prótese peniana se duração do priapismo > 36h
•

Consider primary penile implantaon if priapism has been present for more than 36 hours

*A dose da fenilefrina deve ser diminuída em crianças.
Fenilefrina pode resultar em hipertensão arterial significativa
e deve ser empregada com cuidados em homens com doença
cardiovascular. Monitorar a frequência cardíaca, pressão sanguínea e eletrocardiograma em todos os pacientes durante o
emprego e até 60 minutos após. Seu uso está contraindicado
em pacientes com história de doença cerebrovascular e hipertensão arterial significativa.
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Tabela 4: Tratamento clínico do priapismo isquêmico
Droga
Fenilefrina

Dosagem / Instruções de uso
• Injeção Intracavernosa de 200 μg a
cada 3-5 minutos.
• Dosagem máxima de 1 mg no período
de uma hora.
• Doses menores são recomendadas
em crianças e pacientes com doença
cardiovascular grave.

Etilefrina

• Injeção Intracavernosa de 2.5 mg em
1-2 mL de solução salina.
• Injeção Intracavernosa de 50-100
mg, aguardando 5 minutos antes de
aspirar. Após aspirar, manter o pênis
comprimido por mais 5 minutos.
• Injeção Intracavernosa de 2 mL
de uma solução de adrenalina 1 /
100.000, até 5 vezes, num período de
20 minutos.
• Após a injeção intracavernosa de
agentes vasoativos, em casos de
duração maior do que 2,5h, administração oral de 5 mg

Azul de metileno

Adrenalina

Terbutalina

Recomendações para o tratamento do
priapismo isquêmico
Iniciar o manejo do priapismo o mais cedo
possível (dentro de 4 a 6h) e seguir o fluxograma.

Grau de
Recomendação
Forte
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Primeiramente descomprimir os corpos
cavernosos pela aspiração do sangue até
obter sangue de aspecto arterial.
Nos priapismos secundários à injeção
Intracavernosa de drogas vasoativas, substituir a aspiração dos corpos cavernosos
com a administração de uma droga simpaticomimética, como primeiro passo.
Nos priapismos que persistem após a
aspiração, proceda ao próximo passo, que
é a injeção intracavernosa de uma droga
simpaticomimética.
Nos casos que persistem após a aspiração e
injeção da droga simpaticomimética, repetir
todos estes passos algumas vezes antes de
considerar uma intervenção cirúrgica.
Tratar o priapismo isquêmico consequente
à anemia falciforme da mesma forma ao
que se utiliza para o priapismo idiopático.
Providencie outras medidas de suporte
(hidratação venosa, administração de oxigênio com alcalinização com bicarbonato, e
transfusões sanguíneas), mas sem retardar
o tratamento inicial do priapismo.
Realize o tratamento cirúrgico apenas quando
aspiração dos corpos cavernosos e administração intracavernosa de drogas simpaticomiméticas tiverem falhado ou quando os evento
perdurarem menos de 72 horas.
Realize um shunt cirúrgico distal inicialmente. No caso de falha, realizar shunts
proximais.
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Fraca

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Considerar o implante de prótese peniana
se o priapismo tem uma duração maior do
que 36h ou no caso das outras medidas
terem falhado.

Forte

Priapismo Não Isquêmico (Alto Fluxo ou Arterial)
Avaliação Diagnóstica
História

Uma história completa é mandatória no diagnóstico de priapismo não isquêmico e segue os mesmos princípios da Tabela 1.

Recomendações para o diagnóstico do Priapismo Não
Isquêmico

As mesmas recomendações do priapismo isquêmico devem
ser aplicadas.

Manejo da Doença
Recomendações para o tratamento do
priapismo não isquêmico
Uma vez que o priapismo não isquêmico
não é uma emergência, o manejo definitivo
fica a critério do médico.
Manejo conservador com uso de compressão perineal como primeira medida, especialmente em crianças. Considerar terapia
anti-androgênica somente em adultos.
Realizar embolização arterial superseletiva,
utilizando um material temporário.

Grau de
Recomendação
Fraco

Fraco

Forte
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Repetir o procedimento com material tem- Fraco
porário ou permanente se ocorrer um priapismo não isquêmico após a embolização
arterial seletiva.
Reservar a ligadura cirúrgica seletiva da
Fraco
fistula arteriovenosa como tratamento
definitive se a embolização falhar.

Priapismo Recorrente ou Intermitente
Avaliação Diagnóstica
História

Uma história completa é mandatória e deve seguir os mesmos
princípios descritos na Tabela 1.

Manejo da Doença
Recomendações para o tratamento do
priapismo recorrente
Manejar cada episódio de forma similar a
um priapismo isquêmico.
Utilizar terapias hormonais (principalmente
agonistas ou antagonistas dos receptors
das gonadotrofinas) e / ou antiandrógenos
para a prevenção de futuros episódios em
pacientes com recorrências frequentes.
Não os utilize antes da completa maturação sexual.
Iniciar o tratamento com inibidores da
fosfodiesterase 5 somente quando o pênis
estiver em flacidez.
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Grau de
recomendação
Fraco
Fraco

Forte

Utilizar digoxina, agonistas α-adrenérgicos,
Fraco
baclofen, gabapentina ou terbutalina
somente em pacientes com recorrências
muito frequentes e priapismos incontroláveis.
Utilizar auto-injeção intracavernosa de dro- Fraco
gas simpaticomiméticas no domicílio para
o tratamento dos episódios agudos até que
o priapismo tenha aliviado.
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DIRETRIZES EM
CURVATURA PENIANA
(Texto atualizado em março de 2018)

K. Hatzimouratidis (Coordenador), F. Giuliano, I. Moncada, A.
Muneer, A. Salonia (Vice-coodenador), P. Verze
Colaboradores associados: A. Parnham, E.C. Serefoglu

Introdução

A curvatura peniana congênita é resultado do desenvolvimento desproporcional da túnica albugínea do corpo cavernoso,
não sendo associada à malformação da uretra. Na maioria dos
casos a curvatura é ventral, podendo ser ser lateral, embora
raramente dorsal.

Avaliação diagnóstica

Obtendo-se a história médica e sexual normalmente é suficiente para se estabelecer o diagnóstico da curvatura peniana
congênita. Pacientes normalmente se apresentam no início da
puberdade, período em que a curvatura se torna mais aparente com as ereções. Curvaturas severas podem deixar o coito
difícil ou impraticável. Avaliação do pênis durante a ereção
por auto fotografia ou depois da injeção de drogas vasoativas
torna-se útil para documentar a curvatura e excluir a possibilidade de outras patologias.

Tratamento da doença

O tratamento dessa desordem é a cirurgia de correção que
deve ser indicada após a puberdade. Tratamentos cirúrgicos
para curvatura peniana congênita normalmente compartilham dos mesmos princípios do tratamento para a doença de
Peyronie (apresentado em detalhe na próxima seção). O procedimento Nesbit com excisão de uma elipse da túnica albu234 Curvatura Peniana

gínea é o procedimento padrão, porém muitas outras técnicas
têm sido desenvolvidas e aplicadas.
Técnicas de plicatura são amplamente utilizadas, incluindo
técnicas de desrotação dos corpos cavernosos. Na maior
parte das vezes, a dissecção e a mobilização do feixe vasculonervoso dorsal são necessários para evitar a perda da sensibilidade e a isquemia da glande.

Doença de Peyronie

O traumatismo da túnica albugínea (trauma ou lesões repetitivas) é a hipótese mais amplamente aceita sobre a etiologia
da doença. A resposta inflamatória prolongada resultaria na
remodelação do tecido conjuntivo numa placa fibrótica. A
formação da placa peniana pode resultar na curvatura que, se
grave, impediria a penetração vaginal.
As comorbidades e fatores de risco mais comumente associados são diabetes, hipertensão, anormalidades lipídicas, cardiopatia isquêmica, disfunção erétil (DE), tabagismo e consumo
excessivo de álcool.
Distinguem-se duas fases da doença. A primeira é a fase
inflamatória aguda, que pode estar associada à dor no estado
flácido ou ereções dolorosas e a nódulo palpável ou placa na
túnica do pênis; normalmente uma curvatura peniana começa
a desenvolver. A segunda é a fase fibrótica com a formação de
placas palpáveis e duras que podem estar calcificadas, o que
também resulta na estabilização da doença.

Diagnóstico

O objetivo da avaliação inicial é fornecer informações sobre
os sintomas apresentados e sua duração (dor durante a
ereção, nódulos palpáveis, curvatura, comprimento, rigidez e
diâmetro) e o status da função erétil. É obrigatório obter informações sobre o sofrimento provocado pelos sintomas e os
potenciais fatores de risco para doença de Peyronie e DE.
Importante é avaliar se a doença ainda está ativa, já que isso
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irá definir a utilização do tratamento clínico e o momento da
cirurgia. Os pacientes que se caracterizam por ter doença
ativa são aqueles com sintomas de curta duração, dor durante
a ereção ou mudança recente na curvatura peniana.
O exame deve começar com a avaliação genitourinária de
rotina, abrangendo o exame das mãos e dos pés, procurando-se a contratura de Dupuytren ou cicatrização de Ledderhose
na fáscia plantar. No exame do pênis, identifica-se geralmente
um nódulo palpável ou uma placa. O grau de curvatura deve
ser avaliado com uma fotografia da ereção, podendo ser ereção assistida por vácuo ou por teste de ereção induzida por
fármacos. A medição do comprimento durante a ereção é
importante porque pode ter um impacto sobre as decisões do
tratamento.
Disfunção erétil é comum em pacientes com a doença de
Peyronie (> 50%), no entanto é importante determinar se seria
anterior ou posterior ao diagnóstico da doença de Peyronie.
Recomendações para diagnóstico da
doença de Peyronie
Na história médica e sexual de pacientes
com a doença de Peyronie, incluir a duração da doença, dor no pênis, mudança
na deformidade do pênis, dificuldade em
penetrar a vagina devido à deformidade e
DE.
No exame físico, incluir avaliação de
placas palpáveis, comprimento peniano,
medida da curvatura (avaliação através
de uma fotografia, ereção assistida por
vácuo ou ereção induzida por fármaco) e
outras doenças possivelmente relacionadas (contratura de Dupuytren, Doença de
Ledderhose).
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Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Não utilize questionário específico de
doença de Peyronie na prática clínica
diária.
Não utilize medição de tamanho de
placa por ultrassom (US) na prática
clínica diária.
Usar US com Doppler apenas no caso de
diagnóstico de DE, para determinar parâmetros vasculares associados com DE.

Fraco

Fraco

Fraco

Manejo da doença
Tratamento não cirúrgico
Colagenase (obtida do Clostridium) é o único medicamento
aprovado para o tratamento da doença de Peyronie pelo
FDA. Nenhuma droga foi aprovada pela Agência Europeia
de Medicamentos (EMA) para o tratamento da doença de
Peyronie até o momento.
Tabela 1: Tratamento não cirúrgico da doença de Peyronie
Tratamento oral
Vitamin E
Para-aminobenzoato de potássio (Potaba)
Tamoxifeno
Colchicina
Acetil ésteres de carnitina
Pentoxifilina
Inibidores tipo 5 de Fosfodiesterase
Tratamentos intralesional
Esteroides
Verapamil
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Colagenase do Clostridium
Interferon
Tratamentos tópicos
Verapamil
Iontoforese
Gel H-100
Tratamento por ondas de choque extracorpóreas
Aparelhos de tração
Recomendações para tratamento não
cirúrgico da doença de peyronni
Use o tratamento conservador em pacientes que não se encaixam para cirurgia ou
quando a cirurgia não é aceitável para o
paciente.
Não use tratamento por ondas de choque
extracorpórea para diminuir a curvatura
peniana e reduzir o tamanho da placa.
Use dispositivos de tração peniana e dispositivos de vácuo para reduzir a deformidade do pênis e aumentar o comprimento
do pênis
Não usar tratamento intralesional com
esteroides para reduzir a curvatura do
pênis, tamanho da placa ou a dor.
Não use tratamento oral com vitamina E
e tamoxifeno para redução significativa
no tamanho de placa ou da curvatura
peniana.
Não oferecer outros tratamentos orais
(ésteres de acetil carnitina, pentoxifilina,
colchicina).
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Grau de
Recomendação
Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Tratamento cirúrgico
Recomendações para tratamento
cirúrgico para doença de Peyronie
Realize a cirurgia apenas quando a doença
de Peyronie estiver estável durante pelo
menos três meses (sem deterioração de
deformidade ou dor) - o que é geralmente
acontece depois de doze meses a partir
do início dos sintomas - e a relação sexual
estiver comprometida devido à deformidade.
Antes da cirurgia, avalie o comprimento
do pênis, severidade da curvatura, função
erétil (incluindo a resposta à farmacoterapia no caso de DE) e as expectativas do
paciente.
Utilize procedimentos de encurtamento
da túnica, especialmente técnicas de
plicatura como a primeira opção de tratamento para curvatura peniana congênita
e para a doença de Peyronie com comprimento adequado do pênis, curvatura <
60° e ausência de deformidades especiais
(ampulheta, dobradiça).
Utilize técnicas de enxerto para pacientes com doença de Peyronie e função
erétil normal, com comprimento peniano
inadequaado, curvatura > 60º e presença
de deformidades especiais (ampulheta,
dobradiça).

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Fraco
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Usar o implante de Prótese peniana, com Forte
ou sem qualquer procedimento adicional
(modelagem, plicatura ou enxertia), em
pacientes com doença de Peyronie com o
DE não responsivos à farmacoterapia.

Tabela 2: tipos de enxerto usados em cirurgias de doença de
Peyronie
Enxertos autólogos
Derme
Enxertos venosos
Tunica albuginea
Tunica vaginal
Fascia temporal
Mucosa bucal
Aloenxertos
Pericardio de doador cadáver
Fascia lata de doador cadáver
Dura matter de doador cadáver
Derme de doador cadáver
Xenoenxentos
Submucosa de intestino delgado suíno
Pericárdio bovino
Derme suína
Enxertos sintéticos
Gore-tex®
Dacron®
Esponja de colágeno (Tachosil®)
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Figura 1: Algoritmo do tratamento da doença de Peyronie
Tratamento da doença de Peyronie

Discuta a história natural da doença
Reforce a benignidade da patologia
Discuta as modalidade de tratamento
Divida a decisão com o paciente

Doença Ava
(dor, piora da deformidade,
sem calcificação no US)

Tratamento conservador

Doença estável
(sem dor, deformidade
estável, presença de calcificação
ou placa no US

Curvatura < 30 graus,
sem deformidade
severa (ampulheta ou
dobradiça), sem DE

Curvatura > 30 graus,
deformidade severa

sem tratamento

Tratamento cirúrgico
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DIRETRIZES EM
INFERTILIDADE MASCULINA
(Atualizado em Março de 2018)

A. Jungwirth (Coordenador), T. Diemer (Vice-coordenador), Z.
Kopa, C. Krausz, S. Minhas, H. Tournaye

Introdução

Infertilidade é definida como a ausência de gravidez natural após um ano de relações sexuais sem contracepção
(Organização Mundial da Saúde, 2000).
Epidemiologia e etiologia
A fertilidade masculina pode ser alterada devido:
• Malformações congênitas
• Neoplasias
• Infecções urogenitais
• Aumento da temperatura escrotal (por ex.: varicocele)
• Alterações endócrinas
• Alterações genéticas
• Fatores imunológicos

Fatores Prognósticos

Os principais fatores prognósticos em infertilidade são:
• Duração da infertilidade
• Classificação da infertilidade (primária ou secundária)
• Resultado da análise seminal
• Idade e potencial de fertilidade da parceira

Avaliação diagnóstica

O diagnóstico de infertilidade masculina deve focar nas doenças mais prevalentes (Tabela 1). A avaliação da parceira deve
ser sempre simultânea, mesmo na presença de alterações
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masculinas, uma vez que um em quatro casais tem alterações
em ambos.
Análise seminal
A investigação masculina complete deve ser indicada na presença de alteração de qualquer dos parâmetros seminais em
relação aos valores de normalidade (Tabela1).
Tabela 1: Valores mínimos de referência de normalidade (percentil 5% e os intervalos de confiança de 95%) para exame de
sêmen.
Parâmetro

Volume seminal (mL)
Número total de espermatozoides (106/
ejaculado)
Concentração espermática (106/mL)
Motilidade Total (PR + NP)
Motilidade progressiva (PR, %)
Vitalidade (espermatozoides vivos, %)
Morfologia espermática (formas normais, %)
Outros valores de limite
pH
Concentração de leucócitos (Peroxidase
positivos 106/mL)
Exames opcionais
MAR test (espermatozoides móveis aderidos a partículas, %)
Immunobead test (espermatozoides
móveis aderidos a micro esferas, %)
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Valor mínimo do
valor de refência
(variação)
1.5 (1.4-1.7)
39 (33-46)
15 (12-16)
40 (38-42)
32 (31-34)
58 (55-63)
4 (3.0-4.0)
> 7.2
< 1.0

< 50
< 50

Dosagem de Zinco seminal (μmol / ejaculado)
Dosagem de frutose seminal (μmol / ejaculado)
Glucosidase neutra seminal (mU / ejaculado)
Recomendações

≥ 2.4
≥ 13
≤ 20

Grau de
Recomendação
Forte

Investigação conjunta da parceira no
diagnóstico e tratamento de subfertilidade
masculina, pois pode interferir no resultado
final do tratamento.
Seguir as orientações do Manual de
Forte
Laboratório para Exame do Sêmen da OMS
(5a edição)
Avaliação andrológica complete quando
Forte
alterações seminais presentes em no mínimo duas análises seminais.
Seguir as orientações de padronização da
Fraco
investigação, diagnóstico e tratamento da
infertilidade masculina da OMS de 2000.

Falência Espermatogênica Primária
Avaliação Diagnóstica

A avaliação básica inclui a análise seminal e dosagens hormonais. Exames adicionais podem ser necessários dependendo
da avaliação individual.
Análise Seminal
Na azoospermia não obstrutiva a análise seminal tem volume ejaculado normal e ausência de espermatozoides após
centrifugação. Recomenda-se a centrifugação a 3000 g por 15
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minutos e o exame do sedimento com microscópio com 200
vezes de aumento e realização de esfregaço em lâmina para
exame posterior.
Dosagens Hormonais
Homens com falência testicular apresentam usualmente
hipogonadismo hipergonadotrófico com dosagens elevadas
de hormônio folículo estimulante (FSH), homônio Luteinizante
(LH) e Testosterona normal ou diminuída.
Geralmente a dosagem de FSH se correlaciona com o número
de espermatogônias e está elevada na ausência ou na diminuição da população destas células. Homens com padrão
celular testicular de parada de maturação têm usualmente
dosagem normal de FSH.
Biópsia Testicular
A biópsia testicular com recuperação simultânea de espermatozoides (TESE) é a opção de tratamento com reprodução
assistida para homens com azoospermia não obstrutiva.
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

O aconselhamento genético é indicado para homens com azoospermia não
obstrutiva, candidatos a recuperação de
espermatozoides, mesmo diante de exames
genéticos normais.
Os objetivos da biópsia testicular múltipla Forte
(TESE ou Micro-TESE) em homens com
azoospermia não obstrutiva são: definir o
padrão de espermatogênese, criopreservar
espermatozoide e diagnosticar neoplasia
“in situ”.
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Alterações genéticas em Infertilidade

A investigação genética padrão é baseada no exame do material genético em sangue periférico, porém o exame de alterações cromossômicas nos espermatozoides também é possível
e pode ser feito em casos selecionados.
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

A avaliação de Cariótipo é recomendada
como diagnóstico em todos os homens
com graves alterações na espermatogênese (concentração de espermatozoides
inferior a 10 milhões / mL).
O aconselhamento genético deve ser
Forte
solicitado a casais com diagnóstico de alterações genéticas (clínica ou laboratorial)
e em pacientes possíveis portadores de
doenças hereditárias.
Para homens com Síndrome de Klynefelter Forte
deve ser aconselhado acompanhamento
endrocrinológico e tratamento clínico adequado se necessário.
Não fazer pesquisa de microdeleções de
Forte
cromossomo Y em homens com azoospermia obstrutiva, uma vez que a espermatogênese deve ser normal.
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Informar ao casal que se submeterá a
Injeção intracitoplasmática de espermatozoides, cujo homem tem microdeleções
de Y que a alteração será transmitida aos
filhos homens e não as mulheres.
Nos homens com agenesia congênita
do deferente, uni ou bilateral, sem aplasia renal deverá ser solicitada ao casal a
pesquisa para mutação de fibrose cística
pulmonar.

Forte

Forte

Azoospermia Obstrutiva

A azoospermia obstrutiva (AO) é caracterizada pela ausência
de espermatozoides no sêmen e urina após a ejaculação
causada por obstrução. Uma das causa é agenesia congênita
uni ou bilateral dos vasos deferentes (ACUVD / ACBVD). Os
epidídimos são os locais de obstrução em homens com infertilidade primária.

Avaliação diagnóstica

O exame físico deve seguir as recomendações padrão para
infertilidade masculina e na AO é característico:
• Ao menos um testículo com volume normal acima de 15
mL, muito embora em homens com volume testicular diminuído possa haver AO com falência testicular parcial;
• Aumento e distensão dos epidídimos;
• Nódulos nos epidídimos ou deferentes;
• Ausência ou atresia parcial dos deferentes.
Análise seminal
Ao menos duas amostras de sêmen com intervalo de um ou
dois meses devem ser solicitadas, segundo a OMS.
Frente a um volume ejaculado baixo deveremos solicitar a
pesquisa de espermatozoides na urina após a ejaculação.
A ausência de espermatozoides ou células germinativas
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imaturas no esfregaço seminal sugerem obstrução completa
das vias seminais.
Dosagens Hormonais
Dosagem de FSH e Inibina B podem ser normais e não excluem
causa testicular de azoospermia (ex. parada de maturação)
Ultrassonografia
Complementar ao exame físico, a Ultrassonografia pode ajudar mostrando sinais de obstrução (ex. dilatação da rede testis, aumento ou lesões císticas do epidídimo ou ausência dos
deferentes), alterações compatíveis com disgenesia testicular
(ex. parênquima heterogêneo ou microcalcificações) ou tumor
de testículo.
Biópsia testicular
Em casos selecionados de dúvida diagnóstica, a biópsia é
indicada para excluir falência testicular. A biópsia deve ser
combinado com a recuperação e criopreservação de espermatozoides (TESE).
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

A vasovasostomia ou vasoepidídimo anastomose é indicada nos casos de obstrução
vasal ou epididimária.
As técnicas de recuperação de espermatozoi- Forte
des como aspiração micro cirúrgica do epidídimo (MESA), extração de espermatozoides
testiculares (TESE) e aspiração percutânea
de espermatozoides do epidídimo (PESA)
devem ser feitas somente em serviços com
capacidade de tratamento com ICSI ou de
criopreservação de espermatozoides.
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Varicocele

Varicocele é uma alteração genital comum que pode estar
associada as seguintes condições andrológicas:
• Retardo no crescimento e desenvolvimento do testículo
afetado;
• Sintomas como dor e desconforto testicular;
• Subfertilidade masculina;
• Hipogonadismo.

Avaliação diagnóstica

O diagnóstico de varicocele é realizado no exame físico e confirmado por Doppler colorido. Nos centros onde o tratamento
é realizado por escleroterapia ou embolização a confirmação
diagnóstica se faz por RX contrastado.

Tratamento

Vários tratamentos são propostos para varicocele. As melhores
evidências confirmam que o tratamento cirúrgico com técnica
microcirúrgica é o mais efetivo e com menor taxa de complicação entre as diferentes técnicas de correção de varicocele.
Recomendações
Tratar varicocele em adolescentes com
redução ipslateral do volume testicular e
evidência de de disfunção testicular progressiva.
Não tratar varicocele em homens com
infertilidade e análise seminal normal ou
com varicocele subclínica.
Tratar homens com varicocele clínica,
oligozoospermia e sem causa aparente de
infertilidade conjugal.
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Grau de
Recomendação
Fraco

Forte

Fraco

Hipogonadismo
Hipogonadismo Hipogonadotrófico Idiopático
Hipogonadismo Hipogonadotrófico Idiopático é caracterizado
por baixos níveis de gonadotrofinas e hormônios sexuais na
ausência de alterações anatônmicas ou funcionais do eixo
hipotalâmico-hipofisário-gonadal. O estímulo da espermatogênese é realizado com gonadotrofina coriônica humana
(hCG) associada a FSH (recombinante, urinário) ou gonadotrofina humana de mulher menopausada (hMGs).
Hipogonadismo Hipergonadotrófico
Várias doenças relacionam-se ao Hipogonadismo
Hipergonadotrófico e alteração da fertilidade (ex: anorquia,
criptorquidia, Síndrome de Klinefelter, Trauma, Orquite,
Varicocele, etc.).
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Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Repor testosterona para pacientes sintomáticos com hipogonadismo primário ou
secundário que NÃO desejem ser pais.
Em homens com Hipogonadismo
Forte
Hipogonadotrófico, induzir espermatogênese com hCG combinado a FSH.
Não use reposição de testosterona no tra- Forte
tamento de infertilidade masculina.

Criptorquidia

A etiologia da criptoquidia é multifatorial envolvendo ruptura
da modulação endócrina e graves alterações nos genes. A síndrome da disgenesia testicular (SDT) é postulada como causa
da criptorquidia e caracteriza-se por alteraçôes no desenvolvimento gonadal, durante as fases iniciais da gestação e
causadas por influências genéticas e / ou do meio ambiente.
Além da criptorquidia a SDT inclui hipospádia, redução da
fertilidade, aumento do risco de malignidade e disfunção da
célula de Leydig.
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Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Não usar tratamento hormonal para criptorquidia em adultos
Caso a correção da criptorquidia seja reali- Fraca
zada no adulto, fazer biópsia testicular para
diagnóstico de neoplasia intra tubular in
situ (antigo carcinoma in situ).
Indique tratamento medicamentoso para
Forte
infertilidade masculina em pacientes com
hipogonadismo hipogonadotrófico.
Não existem recomendações claras para
Forte
tratamento com gonadotrofinas, antiestrogênicos ou anti oxidantes em homens com
infertilidade idiopática.

Contracepção Masculina
Recomendações
A cauterização ou interposição de tecido
como métodos efetivos de recanalização
na vasectomia.
Informe ao candidato a vasectomia sobre:
técnica cirúrgica; risco de falha; potencial
irreversibilidade; contracepção pós-operatória até azoospermia; risco de complicações.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte
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Para homens que recusam a reversão de
vasectomia ou quando a cirurgia falha, a
segunda linha de tratamento é a aspiração
microcirúrgica ou percutânea dos epidídimos / aspiração dos testículos e injeção
intracitoplasmática de espermatozoides.

Fraco

Infecção das glândulas sexuais acessórias
Avaliação diagnóstica

Análise seminal
A análise seminal seguindo a normas da OMS pode indicar
processo inflamatório persistente. Esclarece o envolvimento
da próstata como parte do processo infeccioso das glândulas
sexuais acessórias e define a qualidade seminal.
Achados microbiológicos
Após excluir uretrite e infecção urinária baixa, uma contagem
superior a um milhão de leucócitos pelo método da peroxidase indica um processo inflamatório. Nestes casos a cultura
para patógenos comuns nas infecções urinárias deve ser
realizada.
Tratamento
Não tratar com antibióticos antes do resultado das culturas.
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Recomendação
Encaminhar as parceiras de homens com
confirmação ou suspeita de infecções por
N. gonorrhoeae ou C. trachomatis para avaliação médica específica.

Grau de
Recomendação
Forte

Tumores de células germinativas (TCG) e
Microcalcificações testicular (MT)
Recomendação

Grau de
Recomendação
Fraco

Estimular homens com MT a fazer o auto
exame mesmo na ausência de fatores de
risco pois podemos diagnosticar precocemente o TCG.
Não realizar biópsia testicular, acompaForte
nhamento seriado com ultrassonografia,
marcadores tumorais ou tomografia abdominal / pélvica em homens com MT sem
fatores de risco adicionais (ex: infertilidade,
criptorquidia, câncer de testículo ou atrofia
testicular).
Realizar biópsia testicular em homens com Forte
MT que pertença a um destes grupos de
risco: falha da espermatogênese, MT bilateral, atrofia testicular (volume < 12 cc) ou
história de criptorquidia ou TGC.
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Na presença de achados clínicos ou ultrassonográficos em homens com MT e lesões
testicular, indicar exploração cirúrgica com
biópsia e orquiectomia.
Acompanhar os homens com TCG dado
risco maior de hipogonadismo e disfunção
sexual.

Forte

Forte

Disfunção ejaculatória

São causas incomuns, mas importantes de infertilidade
masculina.

Avaliação diagnóstica

O diagnóstico inclui:
• história
• exame físico
• exame de urina pós ejaculação
• culturas
• Exames adicionais
Exames adicionais podem incluir:
• testes neurofisiológicos (potencial de resposta dos nervos
bulbocavernosos e dorsal do pênis)
• exames para neuropatia autonômica
• avaliação psicológica
• videocistometria
• cistoscopia
• USG transretal
• fluxometria urinária
• teste de vibro estimulação peniana

Tratamento

Considerar os seguintes fatores para seleção do tratamento:
• idade do paciente e parceira
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• psicopatias do paciente e parceira
desejo e aceitação dos tratamentos de infertilidade pelo casal
• doenças associadas
• psicoterapia sexual
Recomendação
Oferecer tratamento específico para disfunção ejaculatória antes de indicar reprodução assistida. Ejaculação rápida pode ser
tratada usando dapoxetina (inibidor seletivo da recaptação da serotonina de ação
rápida) e / ou anestésicos tópicos.

Grau de
Recomendação
Forte

Criopreservação de espermatozoides
Recomendação

Grau de
Recomendação
Forte

Oferecer criopreservação de espermatozoides para todos os candidatos a quimio
/ radioterapia ou cirurgias que interfiram
na espermatogênese ou cause disfunção
ejaculatória.
Oferecer criopreservação de espermatoForte
zoides simultânea quando indicar biópsia
testicular na investigação da infertilidade.
Caso não tenha criopreservação a oferecer, Forte
conversar a respeito de mudança para um
centro que a ofereça.
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Tomar precauções contra transmissão de
Forte
doença viral ou sexualmente transmissível
por material criopreservado para receptor
ou demais amostras congeladas. As precauções incluem sorologias, testes rápidos
e recipientes de quarentena para pacientes
sem os resultados das sorologias. Não
estocar material de pacientes positivos
para HIV e hepatite no mesmo container de
soronegativos.

O processo de tradução para a língua portuguesa foi realizado sob
supervisão da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). A European
Association of Urology (EAU), juntamente com seu Escritório de
Diretrizes (Guidelines Office), não se responsabiliza pela correção
das traduções disponibilizadas.
Este texto resumido é baseado na versão completa das diretrizes
da EAU (ISBN: 978-94-92671-01-1) disponível a todos os membros da
European Association of Urology na sua página online:
http://www.uroweb.org/guidelines.

Tradução autorizada para a Língua Portuguesa:
Dr. Marcelo Vieira, TiSBU
Urologista, São Paulo, SP.

Revisão:
Dr. Carlos Teodósio Da Ros, TiSBU
Urologista, Porto Alegre, RS
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DIRETRIZES EM
HIPOGONADISMO MASCULINO
(Texto Atualizado em março de 2018)

G.R. Dohle (Coordenador), S. Arver, C. Bettocchi, T.H. Jones, S.
Kliesch

Introdução

O hipogonadismo masculino é uma síndrome clínica causada
por deficiência androgênica que pode afetar adversamente
a função de múltiplos órgãos e a qualidade de vida. A deficiência androgênica aumenta ligeiramente com a idade. Em
homens de meia-idade a incidência é de 6%. O hipogonadismo
é mais prevalente em homens idosos, obesos, com múltiplas
comorbidades e estado de saúde precário.

Etiologia e formas

O hipogonadismo masculino pode ser classificado de acordo
com as deficiências em:
• Testículos (hipogonadismo primário);
• Hipotálamo e hipófise (hipogonadismo secundário);
• hipotálamo / hipófise e gônadas (comuns em adultos-hipogonadismo de início Tardio/DAEM);
• Órgãos alvo de andrógenos (insensibilidade / resistência
androgênica).
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Tabela 1: Formas mais comuns de hipogonadismo primário
Doença
Testículos ectópicos
Síndrome de Klinenfelter 47,
XXY
Tumor de células germinativas
Orquite
Orquiectomia adquirida

Fisiopatologia
Falha na descida testicular
Disgenesia testicular
Não-disjunção
cromossômica sexual em
células germinativas
Malformação testicular

Orquite viral ou inespecífica
Trauma, tumor, torção, inflamação, iatrogênica ou remoção cirúrgica
Disfunção testicular secunMedicação, drogas, toxinas,
dária
doenças sistêmicas
Atrofia testicular /disgenesia Infertilidade masculina (idiotesticular (Idiopática)
pática ou causas específicas)
Anorquia congênita (bilateral: Torção intrauterina é a causa
1 em 20.000 homens, unilamais provável
teral:
-4 vezes mais frequentemente)
Tabela 2: Formas mais comuns de hipogonadismo secundário
Doença
Hiperprolactinemia
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Fisiopatologia
Adenoma Pituitário secretor
de prolactina (prolactinoma)
ou induzido por drogas

Hipogonadismo
hipogonadotrópico
isolado (congênito) (IHH
/ CHH) (anteriormente
denominado hipogonadismo
hipogonadotrópico
idiopático)
Síndrome de Kallmann (hipogonadismo hipogonadotrópico com anosmia) (prevalência 1 em 10.000)
Deficiência secundária de
GnRH
Hipopituitarismo

Adenomas hipofisários

Mutações que afetam a síntese ou ação do GnRH.(específicas ou desconhecidas)

Deficiência de GnRH e anosmia, geneticamente determinado
Medicação, drogas, toxinas,
doenças sistêmicas
Radioterapia, trauma, infecções, hemocromatose e
insuficiência vascular ou
congênita
Adenomas secretores de
hormonas; adenomas hipofisários hormônio-inativo;
metástases para a hipófise

Recomendação

Grau de
Recomendação
Diferencie as duas formas de hipogonadis- Forte
mo (hipogonadismo primário e secundário)
avaliando o nível do hormônio luteinizante
(LH) e hormônio folículo-estimulante
(FSH), pois isso tem implicações para a
avaliação, tratamento e torna possível
identificar pacientes com problemas de
saúde e infertilidade.
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Avaliação diagnóstica
Tabela 3: Sinais e sintomas sugestivos de início pré-puberal
hipogonadismo
Puberdade tardia
Testículos atróficos
Criptorquidismo
Ginecomastia
Voz aguda
Epífises não fechadas
Crescimento linear até a idade adulta
Hábitos eunucóides
Pêlos faciais e corporais esparsos
Infertilidade
Baixa densidade óssea
Sarcopenia
Redução do desejo e atividade sexual
Tabela 4: Sinais e sintomas associados ao hipogonadismo de
início na idade adulta
Perda de libido
Disfunção erétil
Diminuição das ereções matinais
Excesso de peso ou obesidade
Sarcopenia
Baixa densidade óssea
Depressão
Fadiga
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Perda de pelos corporais
Fogachos
Perda de vigor

Recomendações para diagnóstico
Restringir o diagnóstico de deficiência de
testosterona para homens com sintomas
persistentes, sugerindo hipogonadismo
(tabelas 3 e 4).
Medida de testosterona pela manhã antes
das 11 horas, de preferência no jejum.
Repita a testosterona total em pelo menos
duas ocasiões com um método confiável.
Além disso, medir o nível de testosterona
livre em homens com:
- Os níveis de testosterona total perto o
menor intervalo normal (8-12 nmol/L), para
reforçar a avaliação de laboratório.
- Suspeita de níveis anormais.da globulina
carreadora dos hormônios sexuais (SHBG)

Grau de
recomendação
Forte

Forte
Forte
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Considere a avaliação de testosterona em Forte
homens com uma doença ou tratamento
em qual testosterona deficiência é comum
e em quem o tratamento pode ser indicado.
Isso inclui homens com:
- Disfunção sexual;
- Diabetes tipo 2;
- Síndrome metabólica;
- Obesidade;
- Tumor na glândula pituitária, seguido de
radiação envolvendo a região da sela túrcica ou outras doenças nas regiões hipotalâmica ou hipofisária.
- Tratamentos com medicamentos que
suprimam os níveis de testosterona (por
exemplo, corticosteroides ou opiáceos).
- Doença pulmonar obstrutiva crônica
moderada ou severa.
- Infertilidade.
- Osteoporose ou fraturas causadas por
pequeno trauma.
- HIV soro positivo com Sarcopenia
Analisar os níveis de LH e FSH soro para
Forte
diferenciar entra hipogonadismo primário e
secundário.
HIV: síndrome da imunodeficiência adquirida; FSH: hormônio
folículo estimulante; LH: Hormônio luteinizante.
Recomendações para triagem de homens Grau de
com hipogonadismo
recomendação
Triagem para deficiência de testosterona só Fraco
em homens adultos com vários e consistentes sinais e sintomas listados na tabela 3.
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Homens jovens com disfunção testicular ou Forte
homens adultos com mais de 50 anos com
baixa produção de testosterona devem receber uma triagem adicional para osteoporose.

Manejo da doença
Tabela 5: Indicações para reposição de testosterona
Puberdade atrasada (formas constitucionais ou congênitas (hipogonadismo hipogonadotrópico, síndrome de
Klinefelter)).
Síndrome de Klinenfelter com hipogonadismo.
Disfunção sexual e baixa produção de testosterona.
Massa óssea baixa devido ao hipogonadismo.
Homens adultos com baixo nível de testosterona e consistentes e, de preferência, vários sinais e sintomas de hipogonadismo sem sucesso no tratamento de obesidade e comorbidades (listadas na tabela 4).
Hipopituitarismo.
Tabela 6: Contraindicações para tratamento de reposição de
testosterona
Câncer de próstata localmente avançado ou metastático.
Câncer de mama masculino.
Homens com desejo de prole.
Hematócrito > 0,54%.
Insuficiência cardíaca crônica severa/ New York Heart
Association Classe IV.
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Tabela 7: Preparações de testosterona para terapia de
reposição
Formulação
Undecanoato
de
Testosterona

Administração
Oral; 2-6
comp. Cada 6
horas

Cipionato de
Testosterona

Intramuscular;
uma injeção
cada 2 ou 3
semanas

Enantato de
Testosterona

Intramuscular;
uma injeção
cada 2 ou 3
semanas

Undecilato de Intramuscular;
Testosterona uma injeção
cada 10 a 14
semanas
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Vantagens
Absorção
pelo sistema
linfático, com
redução de
envolvimento
hepático

Desvantagens
Níveis
variáveis de
Testosterona
acima e abaixo
do normal.
Necessidade
de várias doses
diárias e alimentação rica
em gorduras.
Preparação de Possível
curta ação que flutuação
permite retira- dos níveis de
da em casos
Testosterona.
de efeitos colaterais.
Preparação de Flutuação
curta ação que dos níveis de
permite retira- Testosterona.
da em casos
de efeitos colaterais..
Testosterona
Preparação de
alcança equi- longa ação que
líbrio sem
não permite
flutuações
retirada em
casos de efeitos colaterais..

Testosterona
transdérmica

Testosterona
alcança equilíbrio sem
flutuações
Implante sub- Longa duradérmico cada 5 ção e nível de
a 7 meses
Testosterona
constante.

Risco de transmissão entre
pessoas.

Recomendações para tratamento de
reposição de Testosterona
Informe completamente o paciente sobre
benefícios e efeitos adversos da modalidade
de tratamento. Selecione a preparação através de uma decisão conjunta entre paciente
e médico.
Use preparações de ação curta ao de invés
de administrar medicações de depósito,
para que possa ser descontinuado no caso
de efeitos colaterais.
Não use terapia de reposição de
Testosterona em homens inférteis ou que
desejam procriar, pois a TRT poderá suprimir
a espermatogênese.
Use gonadotrofina coriônica humana para o
tratamento de homens com hipogonadismo
hipogonadotrópico que necessitam tratamento simultâneo de infertilidade
Prescreva terapia de testosterona em
homens com hipogonadismo do adulto que
apresentam múltiplos sintomas e que a
perda de peso, modificação dos hábitos e o
tratamento de comorbidades tenha fracassado.

Grau de
recomendação
Forte

Depot subdérmico

Gel; aplicação
diária

Risco de extrusão e infecção
do implante.

Fraco

Forte

Forte

Forte
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Recomendações nos fatores de risco para
terapia de reposição com Testosterona
Realizar avaliação hematológica, cardiovascular, mama e próstata antes do início de
tratamento.
Monitorar Testosterona, hematócrito, hemoglobina e antígeno prostático específico
(PSA) durante tratamento.
Oferecer com cautela, terapia de reposição
de Testosterona a homens hipogonádicos
que foram submetidos a tratamento cirúrgico para câncer de próstata localizado, e que
não apresentam evidência de doença ativa
(PSA detectável, toque retal anormal, evidência de metástase óssea ou visceral); tratamento deve ser restrito aqueles pacientes
com baixo risco de recorrência(i.e. Escala de
Gleason < 8; estádio patológico pT1-2; PSA
pré-operatório <10 ng/ml) e não deve iniciar
antes de um ano de seguimento.
Avaliar riscos cardiovasculares antes de iniciar terapia de reposição de Testosterona e
otimizar prevenção secundária em homens
com doença cardiovascular preexistente.
Tratar homens hipogonádicos e com as
seguintes condições preexistentes que
necessitam de cautela: doença cardiovascular, tromboembolismo venoso e insuficiência cardíaca congestiva. A reposição
de Testosterona nessa situação deve ser
cuidadosamente monitorada com avaliação
de hematócrito (não exceder 54%) e manter
os níveis de Testosterona na melhor média
para a idade.
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Grau de
recomendação
Forte

Forte

Fraco

Forte

Forte

Recomendações para seguimento
Avaliar a resposta a terapia de Testosterona
aos 3, 6 e 12 meses e, depois, anualmente.

Grau de
recomendação
Forte

Monitorar Testosterona, hematócrito aos 3, Forte
6 e 12 meses e, depois, anualmente. Diminuir
a dose de Testosterona ou mudar a preparação de intramuscular para tópico ou
sangria, se hematócrito superar 54%. Caso o
hematócrito permaneça elevado, suspender
Testosterona e reiniciar quando níveis estiverem normalizados.
Avaliar saúde prostática através de toque
Forte
retal e antígeno prostático específico (PSA)
antes de iniciar terapia de reposição de
Testosterona. Acompanhamento com PSA
cada 3, 6 e 12 meses e, depois, anualmente.
Avaliar sintomas cardiovasculares em
Forte
homens com doença cardiovascular antes
de iniciar terapia de reposição e, manter
avaliação clínica frequente durante o tratamento.
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DIRETRIZES EM
INFECÇÕES UROLÓGICAS
(Texto restrito atualizado em Março 2018)
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R. Bartoletti, T. Cai, F. Bruyere, S.E. Geerlings, B. Köves, F.
Wagenlehner
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Veeratterapillay

Introdução

A Comissão responsável pelas diretrizes da European
Association of Urology (EAU) compilou estas orientações
clínicas para suprir profissionais médicos com informações
baseadas em evidências e recomendações para prevenção e
tratamento das infecções do trato urinário (ITU). Estas orientações também se destinam a chamar a atenção sobre importantes aspectos em saúde pública do controle de infecções e
manejo de antibióticos.

Manejo Antimicrobiano

Os programas de manejo tem dois conjuntos principais de
ações. O primeiro utiliza nos pacientes cuidados recomendados de acordo com as diretrizes. O segundo descreve estratégias para obter aderência às orientações obrigatórias. Estas
incluem ações convincentes, tais como educação e feedback,
juntamente com a restrição da disponibilidade nas listas de
medicamentos do local. Os componentes importantes do programa de manejo antimicrobiano são:
• Treinamento frequente do corpo clínico sobre melhor utilização de agentes antimicrobianos;
• Aderência às diretrizes locais, nacionais e internacionais;
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• Visitas regulares às enfermarias e consulta com infectologistas e microbiologistas clínicos;
• Avaliação da adesão e resultados de tratamentos;
• Monitorar e dar retorno frequente aos prescritores, de
sua performance e do perfil de resistência dos patógenos
locais;

Bacteriúria Assintomática

Bacteriúria assintomática em um indivíduo sem sintomas
do trato urinário é definida por uma amostra de urina do jato
médio evidenciando crescimento bacteriano ≥ 105 cfu/mL em
duas amostras consecutivas em mulheres e em uma única
amostra em homens.
Recomendações
Não avaliar ou tratar bacteriúria assintomática nas seguintes condições:
• mulheres sem fator de risco;
• pacientes com diabetes mellitus bem
controlado;
• mulheres pós menopausa;
• pacientes idosos institucionalizados;
• pacientes com disfunção e/ou reconstrução do trato urinário inferior;
• transplantados renais;
• antes de cirurgias de artoplastia;
• pacientes com infecção urinária
recorrente.
Avaliar e tratar bacteriúria assintomática
antes de procedimentos urológicos com
violação da mucosa.
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Grau de
Recomendação

Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte

Avaliar e tratar bacteriúria assintomática Fraco
em mulheres grávidas com tratamento
padrão de curta duração.

Cistite não complicada

Cistite não complicada é definida como aguda, esporádica ou
recorrente, limitada à mulheres não-grávidas, mulheres pré-menopausa, sem conhecimento de alterações anatômicas ou
funcionais relevantes do trato urinário ou comorbidades.
Recomendações para terapia
antimicrobiana em cistite não
complicada
Diagnosticar cistite não complicada (na
ausência de fatores de risco para complicações), com base em:
• história clínica focada nos sintomas
do trato urinário inferior (disúria, polaciúria e urgência).
• ausência de leucorréia ou irritação
vaginal.
Utilizar teste com fita reagente na urina
para diagnóstico de cistite aguda não
complicada.
Cultura de urina deve ser realizada nas
seguintes situações:
• suspeita de pielonefrite aguda;
• sintomas que não melhoram ou recorrem dentro de quatro semanas após o
término do tratamento;
• mulheres que apresentem sintomas
atípicos;
• mulheres grávidas .

Grau de
Recomendação
Forte

Fraco

Forte
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Recomendações para terapia
antimicrobiana em cistite não
complicada
Prescrever fosfomicina trometamol,
pivmecillinam ou nitrofurantoína como
primeira linha de tratamento para cistite
não complicada em mulheres.
Não usar aminopenicilinas ou fluoroquinolonas para tratar cistite não complicada.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Tabela 1: Prescrição sugerida na terapia antimicrobiana da cistite
não complicada
Antimicrobiano

Dose diária

Duração do Comentários
tratamento

Primeira linha em mulheres
Fosfomicina trometamol

3 g - dose
única

1 dia

Nitrofurantoína
macrocristais

50-100mg quatro vezes
ao dia

5 dias

Nitrofurantoína
monohidratada/
macrocristais

100mg - duas 5 dias
vezes ao dia

Nitrofurantoína
macrocristais de
liberação prolongada

100mg - duas 5 dias
vezes ao dia

Pivmecillinam

200 mg- três
vezes ao dia

Recomendada
apenas em
mulheres com
cistite não complicada.

3-5 dias

Alternativas
Cefalosporinas
(ex. cefadroxil)
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500mg - duas 3 dias
vezes ao dia

Ou comparável

Se o padrão local de resistência para E. coli for < 20%
Trimetropima

200mg - duas 5 dias
vezes ao dia

Não usar no primeiro trimestre
da gravidez

Sulfametoxazol–
trimetropima

160/800mg
- duas vezes
ao dia

3 dias

Não usar no último trimestre da
gravidez

7 dias

Restrito aos
homens, fluoroquinolonas
podem ser prescritas de acordo
com os testes de
suscetibilidade
local.

Tratamento nos homens
Sulfametoxazol –
trimetropima

160/800mg
- duas vezes
ao dia

ITU recorrentes

ITU recorrentes (ITUr) são recorrências de ITU não complicadas e/ou complicadas, com uma frequência de pelo menos
três episódios/ano ou dois episódios nos últimos seis meses.
Recomendações para avaliação
diagnóstica e tratamento das ITUr
Diagnosticar ITUr pelo resultado da cultura de urina.
Não realizar extensa investigação de rotina (ex. Cistoscopia, ultrassonografia de
abdome total) em mulheres jovens com
menos de 40 anos que apresentem ITUr
sem fatores de risco.
Oriente pacientes quanto às mudanças
comportamentais que podem reduzir o
risco de ITUr.

Grau de
Recomendação
Forte
Fraco

Fraco
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Utilizar reposição vaginal de estrogênio
em mulheres pós menopausa para prevenir ITUr.
Utilizar profilaxia imunoativa para reduzir
ITUr em todos os grupos etários.
Utilizar profilaxia antimicrobiana contínua ou pós coito para prevenir ITUr
quando intervenções não antimicrobianas tiverem falhado. Oriente os pacientes
com respeito aos possíveis efeitos colaterais.
Nos pacientes com boa aderência ao
tratamento, auto medicação com terapia
antimicrobiana de curta duração deve
ser considerado.

Fraco

Forte
Forte

Forte

Pielonefrite não complicada

Pielonefrite não complicada é definida como pielonefrite
limitada à mulheres não grávidas, mulheres pré menopausa
sem conhecimento de alterações anatômicas ou funcionais
relevantes do trato urinário ou comorbidades.
Recomendações para avaliação diagnós- Grau de
tica das pielonefrites não complicadas
Recomendação
Fazer urinálise (ex. utilizando teste com
Forte
fita reagente urinária), incluindo a avaliação de leucócitos, hemácias e nitrito,
para o diagnóstico de rotina.
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Colher cultura de urina e teste de sensibilidade antibiótica em pacientes com
pielonefrite.
Fazer exames de imagem do trato urinário para excluir alterações urológicas.

Recomendações para o tratamento das
pielonefrites não complicadas
Tratar pacientes com pielonefrite não
complicada que não necessitem hospitalização, com terapia de curta duração
utilizando fluoroquinolonas como primeira
linha de tratamento.
Tratar inicialmente pacientes com pielonefrite não complicada que necessitem
hospitalização com uma terapia antimicrobiana intravenosa.
Em pacientes inicialmente tratados com
terapia parenteral, que melhoram clinicamente e podem tolerar hidratação oral,
trocar para terapia antimicrobiana oral.
Não utilizar nitrofurantoína, fosfomicina e
pivmecillinam para tratar pielonefrites não
complicadas.

Forte

Forte

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Forte
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Tabela 2: Prescrição sugerida na terapia antimicrobiana oral empírica da pielonefrite não complicada
Antimicrobiano

Dose Diária Duração do
tratamento

Comentários

Ciprofloxacina

500-750mg
- duas
vezes ao
dia

7 dias

Resistência a
fluoroquinolonas
deve ser menor
que 10%.

Levofloxacina

750 mg uma vez ao
dia

5 dias

Sulfametoxazol –
trimetropima

160/800
mg - duas
vezes ao
dia

14 dias

Cefpodoxima

200 mg duas vezes
ao dia

10 dias

Ceftibuten

400 mg duas vezes
ao dia

10 dias
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Se tais agentes
são usados
empiricamente,
uma dose inicial
intravenosa de
um antimicrobiano parenteral de
longa duração
deve ser administrado ( ex. ceftriaxone).

Tabela 3: Prescrição sugerida na terapia antimicrobiana parenteral empírica da pielonefrite não complicada
Antimicrobiano

Dose Diária

Comentários

Primeira linha de tratamento
Ciprofloxacina

400 mg duas vezes
ao dia

Levofloxacina

750 mg - uma
vez ao dia

Cefotaxima

2 g- três
vezes ao dia

Não estudado como monoterapia na pielonefrite aguda
não complicada.

Ceftriaxone

1-2 g - uma
vez ao dia

Menor dose estudada, mas
maior dose recomendada.

Segunda linha de tratamento
Cefepime

1-2 g- duas
vezes ao dia

Piperacilina/tazobactam

2.5 - 4.5 g três vezes
ao dia

Ceftolozane/tazobactam

1.5 g- três
vezes ao dia

Ceftazidima/avibactam

2.5 g - três
vezes ao dia

Gentamicina

5 mg/kg uma vez ao
dia

Amicacina

15 mg/kg uma vez ao
dia

Menor dose estudada, mas
maior dose recomendada.

Não estudado como monoterapia na pielonefrite aguda
não complicada.

Alternativas
Imipenem/cilastatina

0.5 g - três
vezes ao dia

Meropenem

1 g - três
vezes ao dia

Considere apenas carbapêmicos em pacientes com
resultado de cultura indicando a presença de organismos resistentes à múltiplas
drogas.
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ITU complicadas

A ITU complicada ocorre em um indivíduo em que os fatores
relacionados ao hospedeiro (ex. diabetes subjacente ou
imunossupressão) ou alterações específicas anatômicas
ou funcionais relacionadas ao trato urinário (ex. obstrução,
esvaziamento vesical incompleto devido a disfunção do
músculo detrusor) possam resultar em uma infecção mais
difícil de erradicar que uma infecção não complicada.
Recomendações para tratamento das
ITU complicadas
Usar de forma combinada:
• amoxicilina com um aminoglicosídeo;
• cefalosporina de segunda geração
com um a aminoglicosídeo;
• cefalosporina de terceira geração
intravenosa como tratamento empírico da ITU complicada com sintomas
sistêmicos.
Apenas utilizar ciprofloxacina desde que
o percentual de resistência local seja <
10% quando;
• o tratamento total é realizado por via
oral;
• paciente não necessite hospitalização;
• paciente tenha alergia à antimicrobianos beta- lactâmicos.
Não utilizar ciprofloxacina ou outras fluoroquinolonas para tratamento empírico
de ITU complicada em pacientes que
estejam em tratamento urológico ou
quando pacientes tiverem feito uso de
fluoroquinolonas nos últimos 6 meses.
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Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Monitorar qualquer alteração
urológica e/ou fatores de complicação
subjacentes.

Forte

ITU associada ao uso cateteres

ITU relacionada ao uso de cateteres se refere àquelas que
ocorrem em pessoas em uso de cateterismo do trato urinário
ou que tenha feito uso de cateter nas últimas 48 horas.
Recomendações para avaliação
diagnóstica da ITU relacionadas aos uso
de cateteres
Não realizar urocultura de rotina nos
pacientes assintomáticos em uso de
cateterismo.
Não utilizar piúria como um indicador de
ITU relacionada ao uso de cateteres.
Não utilizar a presença de odor ou urina
turva como fator isolado para diferenciar
bacteriúria assintomática relacionada ao
cateter das ITU relacionadas ao cateter.

Grau de
Recomendação

Recomendações para condução e
prevenção dos casos de ITU relacionada
ao uso de cateteres
Tratar ITU sintomática relacionada ao
uso de cateteres de acordo com as
recomendações para ITU complicadas.
Colher urocultura antes de iniciar terapia
antimicrobiana em pacientes cateterizados nos quais o cateter tenha sido
removido.

Grau de
Recomendação

Forte

Forte
Forte

Forte

Forte
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Não tratar bacteriúria assintomática relacionada ao cateter.
Tratar bacteriúria assintomática relacionada ao cateter antes de intervenções traumáticas do trato urinário ( ex.
Ressecção transuretral da próstata).
Substituir ou remover cateteres de demora antes de iniciar terapia antimicrobiana.
Não utilizar antissépticos ou antimicrobianos tópicos no cateter, uretra ou meato.
Não utilizar antimicrobianos profiláticos
para prevenir ITU relacionada ao cateter.
A duração do cateterismo deve ser
mínima.

Forte

Recomendação para antibioticoterapia
profilática após remoção do cateter de
demora.
Não utilizar antibioticoterapia profilática
de rotina para prevenir ITU clínica após
remoção do cateter uretral.

Grau de
Recomendação

Sepse urinária

Forte

Forte
Forte
Forte
Forte

Fraco

Sepse urinária é definida como um disfunção de múltiplos
órgãos com ameaça à vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção originada no trato urinário e/ou
órgãos genitais masculinos.
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Recomendações para o diagnóstico e
tratamento da sepse urinária.
Utilizar o quickSOFA escore para
identificar pacientes com risco potencial
de sepse.
Colher urocultura e duas amostras de
hemocultura antes de iniciar tratamento
antimicrobiano.
Administrar altas doses parenterais de
antimicrobianos de amplo espectro
dentro das primeiras horas após a
hipótese clínica de sepse.
Ajustar a antibioticoterapia empírica
inicial com base nos resultados de
cultura.
Remover corpos estranhos e obstruções
do trato urinário.
Proporcionar medidas imediatas de
suporte básico de vida.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Forte

Forte
Forte
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Tabela 4: Prescrição sugerida na terapia antimicrobiana da sepse
Antimicrobianos

Dose diária

Duração da tratamento

Cefotaxima

2 g - três
vezes ao dia

Ceftazidima

1-2 g - três
vezes ao dia

Ceftriaxone

1-2 g – uma
vez ao dia

7-10 dias
Maior duração pode
ser necessária em
pacientes com resposta
clínica mais lenta.

Cefepime

2 g - duas
vezes ao dia

Piperacilina/tazobactam

4.5 g - três
vezes ao dia

Ceftolozane/tazobactam

1.5 g - três
vezes ao dia

Ceftazidima/avibactam

2.5 g - três
vezes ao dia

Gentamicina*

5 mg/kg uma vez ao
dia

Amicacina *

15 mg/kg uma vez ao
dia

Ertapenem

1 g - uma vez
ao dia

Imipenem/cilastatina

0.5 g - três
vezes ao dia

Meropenem

1 g - três
vezes ao dia
* Não estudado como monoterapia na sepse urinária

Uretrites

Inflamação da uretra que frequentemente se apresenta com
LUTS e deve ser distinguida de outras infecções do trato urinário inferior. As recomendações a seguir são baseadas na
revisão de vários guidelines Europeus e são alinhados com os
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guidelines de doenças sexualmente transmissíveis do Centro
de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).
Recomendações para avaliação
diagnóstica e tratamento
antimicrobiano das uretrites
Fazer coloração de Gram da secreção
ou do esfregaço uretral para diagnóstico
preliminar das uretrites purulentas.
Fazer um teste validado de amplificação
do ácido nucleico em amostra de
urina do jato médio ou do esfregaço
uretral para diagnosticar infecções por
Chlamydia ou gonococos.
Utilizar um tratamento direcionado ao
patógeno baseado nas informações de
resistência local.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Tabela 5: Prescrição sugerida na terapia antimicrobiana das uretrites
Patógeno

Antimicrobiano

Dosagem e
duração do
tratamento

Prescrições
alternativas

Infecção
gonocócica

Ceftriaxone

1 g IM, dose
única

Azitromicina

1-1.5 g VO,
dose única

Cefixime

800 mg VO,
dose única

Cefixime
400 mg VO, dose
única
ou
Azitromicina
1-1.5 g VO, dose
única

Doxiciclina

100 mg VO,
duas vezes
ao dia, 7-10
dias

Infecção não
gonocócica
(patógeno
não identificado)

Azitromicina
0.5 g VO, dia 1
250 mg VO, dias
2-5
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Chlamydia
trachomatis

Azitromicina

1.0-1.5 g VO,
dose única

Doxiciclina
100 mg VO, duas
vezes ao dia, 7
dias

Mycoplasma
genitalium

Azitromicina

0.5 g VO,
dia 1
250 mg VO,
dias 2-5

Moxifloxacina
400 mg, dose
única, por 5 dias,
no entanto, devido aos relatos
de falhas, alguns
especialistas
recomendam 10 a
14 dias.

Ureaplasma
urealiticum

Doxiciclina

100 mg VO,
duas vezes
ao dia, 7
dias

Azitromicina
1.0-1.5 g VO, dose
única
ou
Claritromicina
500 mg, duas
vezes ao dia, 7
dias (resistência
contra macrolideos é possível)

Trichomonas
vaginalis

Metronidazol

2 g VO, dose
única

Em caso de persistência 4 g diário por 3-5 dias

Prostatite bacteriana

Prostatite bacteriana é uma condição clínica causada por
patógenos bacterianos. Recomenda-se que urologistas
utilizem a classificação sugerida pelo National Institute of
Diabetes, Digestive and Kidney Diseases of the National
Institutes of Health, na qual prostatite bacteriana confirmada
ou suspeita de infecção é diferenciada da síndrome de dor
pélvica crônica.
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Recomendações para o diagnóstico da
prostatite bacteriana
Fazer toque retal cuidadoso para avaliar
a condição da próstata.
Fazer teste com fita reagente em urina
de jato médio para detectar nitrito e
leucócitos em pacientes com suspeita
clínica de prostatite bacteriana aguda.
Colher hemocultura e hemograma
em casos de prostatite relacionada à
sintomas de febre e queda de estado
geral.
Colher urocultura em urina de jato
médio nos pacientes com sintomas
relacionados à prostatite aguda
para orientar diagnóstico e planejar
adequado tratamento antibiótico.
Fazer cuidadosa avaliação
microbiológica para patógenos atípicos
assim como Chlamydia trachomatis
ou Mycoplasma em pacientes com
prostatite bacteriana crônica (PBC).
Fazer o teste de Meares Stamey 2 ou 4
frascos em pacientes com PBC.
Realizar ultrassonografia transretal em
casos selecionados, para descartar
a presença de abscesso prostático,
calcificações prostáticas e dilatação das
vesículas seminais.
Não fazer rotineiramente avaliação
microbiológica isolada do esperma para
diagnóstico de PBC.

Grau de
Recomendação
Fraco
Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Forte
Fraco

Fraco
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Recomendações para condução dos
casos de prostatite bacteriana
Prostatite bacteriana aguda
Tratar prostatite bacteriana aguda de
acordo com as recomendações para ITU
complicada.
Prostatite bacteriana crônica (PBC)
Prescrever uma fluoroquinolona (ex.
ciprofloxacina, levofloxacina) como
tratamento de primeira linha para PBC.
Prescrever um macrolideo (ex.
azitromicina) ou uma tetraciclina (ex.
doxiciclina) se bactérias intracelulares
forem identificadas como agentes
causadores de PBC.
Prescrever metronidazol em pacientes
com PBC por Trichomonas vaginalis.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Forte

Tabela 6: Prescrição sugerida na terapia antimicrobiana das prostatites bacterianas crônicas.
Antimicrobiano

Dose
diária

Fluoroquinolona

Dose oral 4-6 semadiária ideal nas

Doxiciclina

100 mg10 dias
duas vezes
ao dia

Apenas para
infecções por C.
trachomatis ou
mycoplasma.

Azitromicina

500 mg
- 3x semanalmente

3 semanas

Apenas para
infecções por C.
trachomatis

Metronidazol

500 mg- 3
vezes ao
dia

14 dias

Apenas para
infecções por T.
vaginalis
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Duração do Comentários
tratamento

Epididimite aguda infecciosa

Epididimite aguda é clinicamente caracterizada por dor,
edema e aumento da temperatura do epidídimo, o qual pode
envolver o testículo e a pele escrotal. É geralmente causada
pela migração de patógenos da uretra e da bexiga. A torsão do
cordão espermático (torsão de testículo) é o diagnóstico diferencial mais importante em meninos e adultos jovens.
Recomendações para diagnóstico
e tratamento da epididimite aguda
infecciosa
Obter urina do primeiro jato e do jato
médio para identificação do patógeno
por cultura e teste de amplificação do
ácido nucleico.
Prescrever inicialmente um único
antibiótico ou a combinação de dois
antibióticos ativos contra Chlamydia
trachomatis e enterobactérias em jovens
sexualmente ativos. Em homens mais
velhos sem fator de risco sexual apenas
enterobactérias devem ser consideradas.
Se infecção gonocócica for provável,
utilizar dose única de ceftriaxone 500
mg intramuscular em conjunto com
um ciclo de um antibiótico ativo contra
Chlamydia trachomatis.
Adequar o antibiótico quando patógeno
for identificado e ajustar duração de
acordo com a resposta clínica.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Fraco
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Seguir as políticas nacionais de
notificação e de tratamento dos
contatos no caso de doenças
sexualmente transmissíveis.

Forte

Gangrena de Fournier

Gangrena de Fournier é uma infecção agressiva e potencialmente fatal dos tecidos moles da região perineal, perianal e
genitália externa. É uma sub categoria anatômica de fasceíte
necrotizante com a qual divide uma etiologia comum e vias de
condução semelhante.
Recomendações para condução dos casos
de Gangrena de Fournier
Iniciar tratamento da gangrena Fournier
já na apresentação com antibióticos de
amplo espectro, com subsequente ajuste,
de acordo com cultura e resposta clínica.
Iniciar desbridamento cirúrgico repetido
e gradual dentro de 24 horas da
apresentação.
Não utilizar tratamentos adjuvantes para
gangrena de Fournier exceto no contexto
de estudos clínicos.

Força de
recomendação
Forte

Forte

Fraco

Tabela 7: Prescrição sugerida na terapia antimicrobiana da
Gangrena de Fournier de etiologia microbiológica mista
Antimicrobiano

Dose

Piperacilina-tazobactam +
vancomicina

3.37 g cada 6-8 h IV
15 mg/kg cada 12 h

Imipenem-cilastatin

1 g a cada 6-8h IV

Meropenem

1 g a cada 8h IV
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Ertapenem

1 g um vez ao dia

Cefotaxime +
metronidazol ou
clindamicina

2 g a cada 6h IV
500 mg a cada 6h IV
600-900 mg a cada 8h IV

IV = intravenoso

Detecção de bacteriúria antes de procedimentos urológicos

Identificação de bacteriúria antes de procedimentos
diagnósticos e terapêuticos tem como objetivo reduzir
o risco de complicações infecciosas pela detecção de
qualquer bacteriúria pré operatória e otimização da cobertura
antimicrobiana.
Recomendação para detecção de
bacteriúrias antes de procedimentos
urológicos
Utilizar urocultura para detectar
bacteriúria em pacientes que serão
submetidos a intervenções urológicas
com violação da mucosa.

Força de
recomendação
Fraco

Profilaxia antibiótica peri procedimentos

A evidência disponível permitiu à comissão fazer
recomendações com relação a urodinâmica, cistoscopia,
procedimentos para tratamento da litíase urinária (litotripsia
extracorpórea por ondas de choque, ureteroscopia e
nefrolitotripsia extracorpórea) e ressecção transuretral
da próstata e bexiga. Para nefrectomia e prostatectomia a
evidência científica foi muito fraca para permitir a comissão
fazer recomendações tanto a favor como contra profilaxia
antibiótica.
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Recomendações para profilaxia
antibiótica peri procedimentos
Não utilizar profilaxia antibiótica para
reduzir o índice de infecção urinária sintomática nas seguintes situações:
• urodinâmica;
• cistoscopia;
• litotripsia extracorpórea por ondas
de choque.

Grau de
Recomendação
Forte

Utilizar profilaxia antibiótica para reduzir
o índice de infecção urinária sintomática
em ureteroscopia.
Utilizar profilaxia antibiótica em dose
única para reduzir o índice de infecção
urinária clínica em nefrolitotripsia
percutânea.
Utilizar profilaxia antibiótica para reduzir
complicações infecciosas em homens
submetidos a ressecção transuretral da
próstata.
Utilizar profilaxia antibiótica para reduzir
complicações infecciosas em pacientes
de alto risco submetidos a ressecção
transuretral de bexiga.

Fraco

Biopsia de próstata

Forte

Forte

Fraco

Infecção é a complicação clínica mais significativa
observada em homens submetidos a biopsia de próstata.
Geralmente ocorre pelo implante de organismos comensais do reto no interior da próstata, uretra e corrente
sanguínea durante a inserção da agulha. A gravidade da
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infecção dependerá do inóculo bacteriano, virulência e
estado de defesa do hospedeiro.
Recomendações para intervenções
não antimicrobianas e profilaxia
antimicrobiana antes de biopsias de
próstata
Utilizar limpeza retal com iodo povidine
antes da realização de biopsia prostática
transretal.
Utilizar profilaxia antibiótica antes de
biopsia prostática transretal.

Grau de
Recomendação

Forte

Forte
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DIRETRIZES EM
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Skolarikos, K. Thomas
Colaboradores associados: J.F. Donaldson, T. Drake, N. Grivas,
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Etiologia e classificação

Os cálculos urinários podem ser classificados de acordo com
os seguintes aspectos: etiologia de sua formação, composição
(mineralogia), tamanho, localização e características radiológicas.
O risco de sua recorrência é determinado basicamente pela
doença ou desordem causadora da formação dos cálculos.

Grupos de risco para formação de cálculos

Conhecer o estado de risco do indivíduo formador de cálculo
é de particular interesse porque ele define a probabilidade de
recorrência ou de crescimento dos cálculos, sendo imperativo
para o tratamento farmacológico (Tabela 1).
Tabela 1: Risco elevado para formação de cálculos
Fatores gerais
Início da urolitíase em idade precoce (especialmente em
crianças e adolescentes)
História familiar de litíase urinária
Cálculos de brushita (CaHPO4.2H2O)
Cálculos de ácido úrico e cálculos com urato
Cálculos de infecção
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Rim único (o rim único, por si só, não acarreta um risco
aumentado de formação de cálculos, mas a prevenção da
recorrência é mais importante)
Doenças associadas com a formação de cálculos
Hiperparatireoidismo
Síndrome metabólica
Nefrocalcinose
Doença renal policística (DRP)
Doenças ou distúrbios gastrointestinais (como bypass
jejuno-ileal, ressecção intestinal, doença de Crohn,
condições associadas a má-absorção intestinal,
hiperoxalúria entérica pós-derivação urinária) e cirurgia
bariátrica
Sarcoidose
Lesões da medula espinhal, bexiga neurogênica
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
Anormalidades anatômicas associadas à formação de
cálculos
Rim esponja medular (ectasia tubular)
Obstrução da JUP
Divertículo calicial, cisto calicial
Estenose ureteral
Refluxo vésico-uretero-renal
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Rim em ferradura
Ureterocele
Fatores ambientais
Exposição crônica ao chumbo

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico por imagem
A avaliação padrão inclui uma história médica detalhada e
exame físico.
A hipótese clínica será então amparada por métodos de
imagem apropriados.
Recomendação

Grau de
recomendação

A realização imediata dos exames de
imagem é indicada nos pacientes com
febre ou com rim único, bem como nos
casos de dúvida diagnóstica.

Forte

A ultra-sonografia (US) deverá ser o primeiro método diagnóstico de imagem, embora o alívio da dor ou qualquer outra
medida de emergência não deva ser adiada em função da realização de exames de imagem.
O Rx simples de abdome (RUB) não deve ser realizado se a
tomografia computadorizada sem con-traste for considerada;
no entanto, esse método é útil ao diferenciar entre cálculos
radiopacos e radiotransparentes, bem como para comparações durante o seguimento.
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Recomendação para exames radiológicos
Grau de
em pacientes com dor lombar aguda /
recomendação
suspeita de cálculos ureterais
Após a ultrassonografia inicial, use a
Forte
tomografia computadorizada sem contraste
para confirmar o diagnóstico de litíase em
um paciente com dor lombar aguda.

Recomendação para exames radiológicos
em pacientes com cálculos renais

Grau de
recomendação

Realize um estudo contrastado se a
remoção cirúrgica do cálculo está sendo
planejada e a anatomia do sistema coletor
necessita ser avaliada

Forte

Diagnóstico - Avaliação metabólica
Todo paciente em serviço de urgência com urolitíase
necessita realizar uma sucinta avaliação bio-química (urina
e sangue) enquanto realiza os exames de imagem; nenhuma
diferença deve ser feita entre pacientes de alto e baixo risco
neste aspecto.
Recomendações: análises laboratoriais
básicas dos pacientes com litíase no serviço
de urgência
Urina
Sedimento urinário
• fitas reagentes para: hemáceas;
• leucócitos;
• nitrito;
• pH;
• microscopia urinária e/ou urocultura
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Grau de
recomendação
Forte

Sangue
Nível sérico de:
• creatinina;
• ácido úrico ;
• cálcio iônico ;
• sódio;
• potássio;
• hemograma;
• proteína C reativa.
Se intervenção cirúrgica provável: teste de
coagulação (KTTP e RNI)

Forte

Forte

Exames de sódio, potássio, proteína C reativa (PCR) e testes de
coagulação podem ser omitidos nos pacientes que não se planeja uma intervenção cirúrgica e que se encontram fora de situação
de urgência. Pacientes em alto risco de recorrência devem realizar uma análise mais específica (ver seção TEM, abaixo).
Recomendações para análise dos cálculos
Realize uma análise da composição do
cálculo em todos os primeiros episó-dios
de litíase, utilizando um procedimento
validado (difração de Rx ou espectroscopia
infravermelha).
Repita a análise da composição dos
cálculos em pacientes com:
• recorrentes episódios de cálculo a
despeito do tratamento farmacológico;
• recorrência precoce após completa
remoção dos cálculos
• recorrência tardia após um longo
período sem cálculos, pois a composição
pode mudar

Grau de
recomendação
Forte

Forte
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Diagnóstico em grupos especiais/condições
Gravidez

Recomendações

Utilize a ultrassonografia como método de
preferência para imagem em gestantes
Use a ressonância nuclear magnética como
método de imagem de segunda linha em gestantes
Use tomografia computadorizada de baixa
dose como método de imagem de última-linha em gestantes

Grau de
recomendação
Forte
Forte

Forte

Crianças
Recomendações

Grau de recomendação
Forte

Realize em todos os pacientes pediátricos
uma avaliação metabólica completa, baseada
na análise do cálculo
Colete parte do cálculo para análise a fim de Forte
classificar o seu tipo (composição)
Use ultrassonografia como método de
Forte
primeira-linha na suspeita de litíase em
crianças; deve-se avaliar os rins, a bexiga
cheia e os ureteres
Realize um Rx de abdômen (ou TC sem
Forte
contraste com baixa dose de radiação) se a
US não proporcionar a informação requerida.

Em crianças, as alterações não-metabólicas que se encontram
mais comumente associadas com a formação de cálculos são
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o refluxo vesicoureteral, a obstrução da junção ureteropélvica,
bexiga neurogênica e outras disfunções miccionais.
A dose de radiação empregada em uma urografia excretora é
comparável à de uma uretrocistografia miccional, mas a necessidade do uso do contraste endovenoso é a maior desvantagem.

Manejo da doença

Tratamento agudo de um paciente com cólica renal
O alívio da dor é o primeiro passo terapêutico no manejo da
cólica renal.
Recomendações para o alívio da dor e
Grau de recoprevenção da recorrência da cólica renal
mendação
Ofereça um anti-inflamatório nãoForte
hormonal como droga de primeira escolha.
Em geral dipirona; alternativamente,
paracetamol ou, dependendo dos fatores
de risco cardiovasculares, diclofenaco*,
indometacina ou ibuprofeno**.
Ofereça morfina, pentazocina ou tramadol
Fraco
como segunda escolha
Ofereça a drenagem renal ou a remoção
Forte
ureteroscópica do cálculo em casos de
cólica renal refratária ao tratamento
analgésico.
*A
 feta a taxa de filtração glomerular em pacientes com função renal reduzida.
** R
 ecomendado para combater a dor recorrente após a cólica renal.
A administração diária de medicações alfabloqueadoras
parece reduzir os episódios de cólica renal, embora haja
controvérsia sobre esse tema na literatura.
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Mediante a manutenção da dor lombar, apesar do tratamento
medicamentoso, deve-se proceder à drenagem da unidade
renal obstruída (cateter ureteral ou nefrostomia percutânea)
ou a remoção do cálculo.
Manejo da sepse e da uremia em rins obstruídos
O rim obstruído e infectado é uma emergência urológica.
Recomendações
Descomprima urgentemente o sistema
coletor em casos de sepse com cálculos
obstrutivos, usando drenagens percutâneas ou cateteres ureterais.
Postergue o tratamento definitivo do
cálculo até a resolução do quadro séptico.

Grau de
recomendação
Forte

Forte

Em casos excepcionais, com quadro séptico severo e/ou com a
formação de abscessos, uma nefrectomia de emergência pode
ser necessária.
Outras medidas - Recomendações
Colete urocultura com antibiograma após
a drenagem do trato urinário.
Iniciar antibióticos imediatamente
(+ tratamento intensivo, se necessário).
Revise o tratamento antibiótico após o
resultado do antibiograma

Grau de
recomendação
Forte
Forte
Forte

Terapia Médica Expulsiva (TME)
A terapia médica expulsiva (TME) deve ser usada apenas em
pacientes devidamente informados. Este tratamento deverá
ser descontinuado se ocorrerem complicações (infecção, dor
refratária ou deteriorização da função renal).
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A TME, usando medicações alfabloqueadoras, parece ser
um tratamento eficaz para pacientes com cálculos ureterais
elegíveis para um tratamento conservador. Os pacientes que
mais se beneficiam são os com cálculos distais maiores.
Há evidência insuficiente (ou nenhuma) que suporte o
uso de inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5) ou
corticosteróides em combinação com as medicações
alfabloqueadoras como adjuvantes na remoção ativa dos
cálculos.
Recomendações para a terapia médica expulsiva (TME)
Ofereça terapia médica expulsiva com
medicação alfabloqueadora como opção de
tratamento para cálculos ureterais (distais) >
5 mm

Grau de
recomendação
Forte

Quemólise (dissolução) de cálculos urinários
A quemólise oral pode ser útil no tratamento dos cálculos de
ácido úrico ou de seus fragmentos. Ela se baseia na alcalinização da urina pelo uso de citrato ou bicarbonato de sódio. O pH
deve ser ajus-tado para 7.0-7.2.
Recomendações - quemólise oral

Informe ao paciente como monitorar
e modificar a dosagem da medicação
alcalinizante de acordo com o pH urinário,
o qual é uma conseqüência direta da
medicação.

Grau de
recomendação
Forte
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Monitore cuidadosamente os pacientes com
cálculos de ácido úrico durante e após a
quemólise.
Combine quemólise oral com tansulosina em
casos de (grandes) cálculos ureterais (se a
intervenção ativa não estiver indicada).

Forte

Fraco

A quemólise por irrigação percutânea é raramente utilizada.
Litotripsia extracorporeal (LECO)
A taxa de sucesso da LECO depende da eficácia do litotritor e do:
• Tamanho, localização (ureteral, piélico ou calicinal) e composição (densidade) do cálculo;
• Biotipo do paciente;
• Performance da LECO.
Contra-indicações da LECO
As contra-indicações da LECO são poucas, mas incluem:
• gravidez;
• alterações da coagulação, as quais devem ser compensadas ao menos 24h antes e 48h após o tratamento;
• infecções urinárias não-tratadas;
• malformações esqueléticas acentuadas e obesidade severas, as quais limitam posicionar o cálculo no alvo do litotritor;
• aneurisma arterial na proximidade do cálculo;
• obstrução anatômica distal ao cálculo.
Recomendações para melhor prática clínica (melhor performance) na LECO
Colocação de duplo J antes da LECO
O uso rotineiro de duplo J antes da LECO não melhora a taxa
de pacientes livres de cálculos e não diminui o número de
procedimentos complementares. Entretanto ela pode reduzir
a formação de ruas de cálculos (steinstrasse).
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Marca-passo
Os pacientes com marca-passo podem ser tratados com
LECO. Pacientes com desfibriladores e 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.
Número de choques, energia e retratamento
• O número de choques que podem ser aplicados em cada
sessão depende do tipo de litotritor e da potência da onda
de choque.
• Iniciar a LECO com baixa energia e aumentar passo-a-passo, para previnir a lesão renal;
• A freqüência ótima é entre 1.0 e 1.5 Hz.
• A experiência clínica tem mostrado que sessões repetidas
são factíveis (dentro de 1 dia para cálculos ureterais).
Protocolo de procedimento
Recomendações – Controle do procedimento
Assegure-se do correto uso do agente de
acoplamento, que é crucial para a passagem eficaz da onda de choque.
Mantenha cuidadoso monitoramento
fluoroscópico ou ecográfico durante o
procedimento.
Use analgesia apropriada, pois isto proporciona melhores resultados ao limitar a dor
e as incursões respiratórias excessivas.

Grau de
recomendação
Forte

Forte

Forte
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Profilaxia antibiótica
Nenhuma profilaxia padrão é recomendada para a LECO.
Recomendação
Em casos de cálculos infectados ou com
bacteriúria, antibióticos deverão ser dados
antes da LECO.

Grau de recomendação
Forte

Ureterorrenoscopia (URS) (retrógrada e anterógrada)
Além dos empecilhos gerais, tais como os relativos à anestesia geral ou à presença de infecção urinaria, a URS pode ser
realizada em todos os pacientes sem qualquer contra-indicação específica.
Se o acesso ureteral não for possível, a colocação de um
duplo J seguida por uma URS após alguns dias é uma alternativa. Durante a URS, a colocação de um fio guia de segurança
é recomendado, mesmo embora alguns grupos tenham
demonstrado que a URS pode ser realizada sem ele.
A bainha de acesso ureteral permite um acesso fácil e múltiplo ao trato urinário alto, porém a sua inserção pode levar a
dano ureteral.
Recomendações

Grau de
recomendação

Use o holmium:itrítio-alumínio
Forte
laser(Ho:YAG) para litotripsia em URS
flexível.
Realize a extração de cálculos sómente
Forte
sob visão endoscópica direta do cálculo
Não coloque um cateter duplo J em casos Forte
não complicados.
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A colocação prévia de um duplo J facilita e Forte
aumenta os resultados favoráveis de uma
URS (em particular para cálculos renais).
Ofereça TME para pacientes que sofrem
Forte
de sintomas relacionados ao stent e após
a litotripsia com laser de Holmium, para a
passagem dos fragmentos.
Nefrolitotripsia percutânea (NPC)
Pacientes com diátese sangüínea ou recebendo medicações
anti-coagulantes devem ser monitorados cuidadosamente
antes e depois da cirurgia. A terapia anticoagulante deve ser
descontinuada antes da NPC. As contra-indicações da NPC
incluem:
• Infecção urinaria não tratada;
• Tumor na presumida área de acesso;
• Tumor renal potencialmente maligno;
• Gravidez.
Melhores práticas clínicas
Tanto a posição prona quanto a supina são igualmente seguras. A nefrolitotripsia percutânea realizada com instrumentos
de diâmetro reduzido está associada com sangramento
significativamente menor, porém a duração do procedimento
tende a ser significantemente maior.
Recomendações
Realize um exame contrastado prévio ao
procedimento, sempre que possível, ou
um estudo retrógrado quando iniciar o
procedimento, para adequada avaliação do
cálculo e da anatomia do sistema coletor,
proporcionando segurança para o acesso
ao cálculo.

Grau de recomendação
Forte
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Em casos não-complicados, realize uma
NPC tubeless (sem nefrostomia) ou
totalmente tubeless (sem nefrostomia e
sem stent ureteral).

Forte

Remoção de cálculos
Recomendações
Obtenha uma urocultura ou realize uma
microscopia urinária antes de qualquer
tratamento ser planejado.
Exclua ou trate as infecções urinárias antes
da remoção dos cálculos.
Ofereça antibioticoprofilaxia perioperatória
a todos os pacientes realizando tratamento
endourológico.
Ofereça vigilância ativa aos pacientes de
alto risco para complicações trombóticas
na presença de um cálculo calicinal assintomático.
Decida sobre a interrupção temporária da
terapia antitrombótica em pacientes de alto
risco, em acordo com um médico internista.
A URS flexível retrógrada é a intervenção
preferida se a remoção do cálculo é
essencial e a terapia antitrombótica não
puder ser descontinuada, uma vez que essa
abordagem está associada com menor
morbidade.

Grau de recomendação
Forte

Forte
Forte

Fraco

Forte

Forte

Os cálculos de ácido úrico podem ser dissolvidos por quemólise oral.
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Cálculos ureterais
A observação dos cálculos ureterais é factível em pacientes
adequadamente informados que não possuam complicações
(infecção, dor refrataria, perda de função renal).
Recomendações

Grau de recomendação
Forte

Em pacientes recentemente diagnosticados
com pequenos* cálculos ureterais, se a
remoção ativa não estiver indicada (Seção
3.4.2.1), observe os pacientes, com avaliações
periódicas.
Ofereça a terapia médica expulsiva com
Forte
medicações alfabloqueadoras como uma
das opções de tratamento para cálculos
ureterais (distais) > 5 mm.
Informe os pacientes que a a
Forte
ureterorrenolitotripsia (URS) tem a melhor
chance de obter um estado livre de cálculos
com um procedimento único.
Informe os pacientes que a URS tem maiores Forte
taxas de complicação quando comparada
com a LECO.
Em casos de obesidade severa, use a
Forte
ureterorrenolitotripsia como primeira linha
de tratamento para cálculos ureterais (e
renais).
*Veja os dados estratificados (J Urol, 2007. 178: 2418).
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Indicações para a remoção ativa e seleção dos
procedimentos
Ureter:
• cálculos com baixa probabilidade de passagem espontânea;
• dor persistente apesar do adequado tratamento analgésico;
• obstrução persistente;
• perda de função renal (insuficiência renal, obstrução bilateral, rim único).
A composição predita do cálculo pode influenciar a
modalidade de tratamento escolhida.
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Figura 1: Algoritmo para tratamento dos cálculos ureterais
(se a remoção ativa for indicada) (Grau de recomendação:
forte)
Cálculos Ureterais
Proximais
1. URS (anterógrada ou retrógrada)
2. LECO

> 10 mm

< 10 mm

LECO ou URS

Cálculos Ureterais Distais

> 10 mm

1. URS
2. LECO

< 10 mm

LECO ou URS

LECO: litotripsia extra-corpórea; URS: ureterorrenoscopia.
Recomendação
Use a litotripsia percutânea anterógrada
como alternativa à LECO para
tratamento dos cálculos ureterais,
quando esta última modalidade não
for indicada ou falhar e quando o trato
urinário superior não for favorável à URS
retrógrada.

Grau de
recomendação
Forte
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Cálculos renais
Ainda é debatido se aos cálculos renais devem ser tratados ou
se o seguimento anual é suficiente para os cálculos calicinais
assintomáticos que tenham permanecido estáveis por seis
meses.
Recomendações
Realize o seguimento periódico dos cálculos
renais não tratados (inicialmente após
6 meses e então anualmente, avaliando
sintomas e as características do cálculo
[tanto por ecografia, Rx de abdômen or
tomografia computadorizada].
Ofereça o tratamento ativo dos cálculos
renais em caso de crescimento dos mesmos,
obstrução que ocorra no seguimento
(obstrução "de novo"), infecção e dor aguda
ou crônica.
Verifique as comorbidades associadas,
composição dos cálculos e as preferências
do paciente ao realizar a decisão terapêutica.
Ofereça a terapia de ondas de choque
(LECO) e tratamento endourológico
(nefrolitotomia percutânea [NPC] ou
ureterorrenolitotripsia transureteroscópica
[URS]) como opções de tratamento para
cálculos com <2 cm na pelve renal e nos
cálices superiores e médios.
Realize a NPC como primeira linha de
tratamento para os cálculos grandes > 2 cm.
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Grau de recomendação
Forte

Fraco

Fraco

Forte

Forte

Em casos onde a NPC não é uma opção
terapêutica, trate os cálculos grandes (>2.0
cm) com URS flexível ou LECO. Entretanto,
em tais casos há um maior risco de que
procedimentos complementares ou a
colocação de um cateter ureteral seja
necessário.
Para cálculos em cálice inferior, realize
NPC ou URS, mesmo para cálculos > 1 cm,
um vez que a eficácia da LECO é limitada
(dependendo de fatores favoráveis ou
desfavoráveis para LECO).

Forte

Forte

Indicações para a remoção ativa de cálculos e seleção do
procedimento
Rim:
• crescimento do cálculo;
• cálculos em pacientes de alto-risco de formação de
cálculos;
• obstruções causadas por cálculos;
• infecção;
• cálculos sintomáticos (em geral dor ou hematúria);
• cálculos > 15 mm;
• cálculos < 15 mm se a observação não for a opção de
escolha;
• preferência do paciente;
• comorbidades;
• situações sociais do paciente (em geral profissões ou
viagens);
• escolha do tratamento.
A composição suspeita do cálculo pode influenciar a escolha
da modalidade de tratamento.
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Figura 2: Algoritmo terapêutico para os cálculos renais (se a
remoção ativa for indicada) (Grau de recomendação : Forte)
Cálculos renais

(todos exceto cálculos de 10-20 mm
em cálice inferior)

> 20 mm

1. NPC
2. URS ou LECO

10-20 mm

LECO ou endourologia *

< 10 mm

1. LECO ou URS
2. NPC

Cálculos de Pólo Inferior

>20 mm e <10 mm: como acima

10-20 mm

Não

LECO ou endourologia *

Sim

1. Endourologia *
2. LECO

Fatores desfavoráveis
à LECO

* O termo “endourologia" engloba as modalidades NPC e URS.
NPC: nefrolitotripsia percutânea, URS: ureterorrenoscopia,
LECO: litotripsia extracorpórea.
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Recomendação
Use URS flexível em casos onde a NPC
e a LECO não são uma opção (mesmo para cálculos > 2 cm). Entretanto,
nestes casos haverá um maior risco de
procedimentos auxiliares no seguimento
e a colocação de um duplo J poderá ser
necessária. Em casos de litíase complexa,
use a abordagem aberta ou laparoscópica
como possíveis alternativas.

Grau de
recomendação
Forte

Cirurgia aberta e laparoscópica
Recomendações

Grau de
recomendações
Forte

Ofereça a remoção laparoscópica ou por
cirurgia aberta em casos raros nos quais a
LECO, a URS (flexível) e a NPC falharam ou
tem sucesso improvável.
Realize cirurgia laparoscópica antes de
Forte
realizar a cirurgia aberta.
Para a ureterolitotomia, realize acesso
Forte
laparoscópico para os cálculos grandes
impactados, quando a URS ou a LECO
falharam ou estão contra-indicadas.

Rua de cálculos (steinstrasse)
O fator mais importante para a sua ocorrência é o tamanho do
cálculo. A terapia médica expulsiva aumenta a taxa de expulsão do steinstrasse. Quando a passagem espontânea é improvável, outros tratamentos para o steinstrasse estão indicados.
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Recomendações
Trate o steinstrasse associado à infecção
urinária/febre preferentemente com
nefrostomia percutânea.
Trate steinstrasse com grandes fragmentos
de cálculo com litotripsia extracorpórea ou
com ureterorrenolitotripsia.

Grau de recomendações
Fraco

Fraco

Manejo de pacientes com cálculos residuais
Após o tratamento inicial com LECO, URS ou NPC, fragmentos
residuais podem permanecer e requerer intervenções adicionais. As indicações de remoção ativa dos cálculos residuais e
a seleção do procedimento são baseados nos mesmos critérios do tratamento dos cálculos primários.
Para cálculos bem fragmentados no cálice inferior, a terapia
de inversão com percussão mecânica simultânea sob diurese
forçada pode facilitar a eliminação.
Recomendações em casos de fragmentos
residuais
Realize exames de imagem após a LECO,
URS ou NPC para determinar a presença de
fragmentos residuais.

Grau de recomendação
Forte

Manejo dos cálculos urinários e problemas correlatos durante a gravidez
Recomendações
Trate todos os casos não-complicados de
urolitíase em grávidas conservadoramente
(exceto aqueles que tem indicação clínica de
intervenção).
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Grau de recomendação
Forte

Se a intervenção se tornar necessária, a colocação de um
stent ureteral ou uma nefrostomia percutânea são opções
primárias rápidas. A URS é uma alternativa razoável para evitar drenagens com cateteres por longo período.Há uma maior
tendência para incrustações dos stents durante a gravidez.
Manejo de cálculos em pacientes com derivação urinária
Pacientes com derivação urinária estão sob alto risco de
formação de cálculos no sistema coletor renal, ureter ou no
conduto/reservatório continente.
Recomendação
Realize NPC para remover cálculos grandes em pacientes com derivação urinária,
assim como para tratamento de cálculos
ureterais que não podem ser acessados
retrogradamente ou que não são apropriados para a LECO.

Grau de recomendação
Forte

Manejo de cálculos em pacientes com bexiga neurogênica
Pacientes com bexiga neurogênica são mais propícios ao
desenvolvimento de cálculos urinários.
Em pacientes com mielomeningocele, a alergia ao látex é
comum, de forma que medidas apropriadas necessitam ser
tomadas, independentemente do tratamento escolhido.
Manejo de cálculos em pacientes com rins transplantados
Pacientes transplantados têm um risco adicional devido a sua
dependência de um rim solitário, terapia imunossupressora
e possíveis alterações metabólicas associadas. O tratamento
conservador de cálculos pequenos assintomáticos é possível
apenas sob rigoroso monitoramento e em pacientes absolutamente aderentes ao processo de acompanhamento.
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Cálculos causando estase urinária/obstrução requerem intervenção imediata ou drenagem do rim transplantado.
Recomendações
Faça uma ecografia ou uma tomografia
computadorizada sem contraste para
excluir cálculos em pacientes com rins
transplantados que apresentam febre
inexplicada ou falha no desenvolvimento
corporal (particularmente em crianças).
Aos pacientes transplantados renais,
ofereça qualquer modalidade de
tratamento contemporâneo dos cálculos,
inclusive litotripsia extracorpórea,
ureteroscopica flexível e nefrolitotripsia
percutânea.

Grau de
recomendação
Forte

Fraco

Problemas especiais na remoção dos cálculos
Cálculos em
divertículos
calicinais

318 Urolitíase

• LECO, NPC (se possível) ou URS
retrógrada.
• Pode também ser removido através de
cirurgia retroperitoneal laparoscópica.
• Os pacientes podem se tornar
assintomáticos devido à desintegração
(LECO), mas os fragmentos residuais
poderão permanecer na posição
original devido a um colo estreito do
divertículo.

Rins em
ferradura

Cálculos em
rins pélvicos

Cálculos em
reservatórios
continentes
Pacientes com
obstrução
da junção
ureteropélvica
(JUP)

• Poderão ser tratados com as opções de
tratamento descritas acima.
• A passagem de fragmentos após a
LECO pode ser menos efetiva.
• Aceitável taxa livre de cálculos pode ser
obtida com URS flexível.
• LECO, URS, NPC / laparoscopia
retrógrada ou cirurgia laparoscópica.
• Para pacientes obesos, a opção é URS,
NPC ou cirurgia aberta.
Cada cálculo deve ser considerado e
tratado individualmente.
• Quando a anormalidade de fluxo deve
ser corrigida, os cálculos poderão
ser removidos tanto durante uma
endopielotomia percutânea quanto
durante uma cirurgia reconstrutiva
aberta/laparoscópica.
• A URS poderá ser realizada junto com a
endopielotomia com laser de Holmium.
• Uma incisão com Acucise pode ser
considerada, desde que haja condições
de que os cálculos não entrem na
incisão pielo-ureteral.
• Cirurgia aberta com a correção da
obstrução da junção ureteropiélica
(pieloplastia) e remoção do cálculo é
uma opção factível.
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Manejo dos cálculos urinários nas crianças
Para os pacientes pediátricos, as indicações de LECO e de
NPC são similares às dos adultos. A eliminação dos fragmentos pós-LECO é mais rapida nas crianças quando comparado
com os adultos. Para procedimentos endourológicos, os
pequenos órgãos das crianças devem ser considerados quando forem selecionados instrumentos para NPC e URS.
Crianças com cálculos renais de diâmetro de até 20 mm
(~300 mm2) são candidatos ideais para LE-CO.
Recomendações

Grau de recomendação
Em crianças, ofereça LECO como primeira Forte
linha no tratamento dos cálculos ureterais,
mas considere a URS se a LECO não for
possível e para tratamento dos cálculos
distais grandes.
Ofereça a LECO para o tratamento de cál- Forte
culos renais com diâmetro <20 mm (~300
mm2)
Ofereça NPC para crianças com cálculos
Forte
renais pélvicos ou calicinais, com
diâmetro >20 mm (~300 mm2).
Avaliação metabólica e prevenção da recorrência.
Após a eliminação de um cálculo, cada paciente deve ser classificado em alto ou baixo risco para a formação de cálculos. Para
esta correta classificação, duas análises são mandatórias:
• Análise confiável dos cálculos por espectroscopia infravermelha ou difração de Raio-X;
• Análise básica.
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Sómente pacientes de alto risco para formação de cálculos
requerem avaliação metabólica específica. O tipo de cálculo é
de decisivo valor para os testes diagnósticos posteriores. Para
ambos os grupos de risco, as medidas gerais preventivas se
aplicam:
Medidas preventivas gerais
Ingesta hídrica (acon- Volume a ingerir: 2,5 a 3,0 litros/dia;
selhamento)
Observar o ritmo circadiano da ingesta hídrica;
Bebidas com pH neutro;
Induzir diurese: 2.0 - 2,5 litros/dia;
Densidade urinária <1010.
Aconselhamento
Rica em vibras e em vegetais;
nutricional para uma Cálcio normal na dieta: 1 a 1.2 g/dia;
dieta equilibrada
Limitar a ingesta de NaCl a 4-5 g/dia;
Limitar a ingesta de conteúdo protéico a 0.8 a 1,0 g/kg/dia;
Evitar consumo excessivo de suplementos vitamínicos.
Aconselhamento do BMI: mantenha-se em um BMI adeestilo de vida para
quado;
normalizar fatores de Atividade física adequada;
risco gerais
Reponha a perda hídrica excessiva.
Cuidado: a necessidade de consumo protéico é idade-dependente, assim sendo a restrição protéica na infância deve ser
manejada com cuidado.
Cálculos de oxalato de cálcio
(Hiperparatireoidismo excluído por exame sangüíneo)
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Recomendações para tratamento farmacológico de pacientes com anormalidades específicas na composição urinária
(baseado na análise de urina de 24 horas)
Fator de risco
Tratamento sugerido Grau de
urinário
recomendação
Hipercalciúria
Tiazídicos + citrato
Forte
de potássio
Hiperolaxúria
Restrição de oxalato Fraco
Hyperoxalúria
Citrato de potássio
Fraco
entérica
Cálcio suplementar Fraco
Dieta pobre em
Fraco
gorduras e em
oxalato
Hipocitratúria
Citrato de potássio
Forte
Hypocitratúria
Bicarbonato de
Forte
sódio, se intolerante
ao citrato de
potássio.
Hiperuricosúria
Alopurinol
Forte
Febuxostat
Forte
Elevado sódio
Restrição de sódio
Forte
urinário
alimentar
Baixo volume
Elevada ingesta
Forte
urinário
hídrica
Níveis de uréia
Evite a ingesta
Forte
indicando elevada
excessiva de
ingesta de proteína proteína animal
animal
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8 mmol/d

Hidroclorotiazida
25 a 50 mg/dia
Clortalidona
25 mg/dia
Indapamida
2.5 mg/dia

5-8 mmol/d2

Citrato
9-12 g/dia
ou bicarbonato
de sódio
1.5g tid 2,4

Hipercalciúria

Citrato
9-12 g/dia

Homens: <1,7 mmol/d
Mulheres: <1.9 mmol/d

Hipocitratúria

Cálcio
>1000 mg/dia 1
e magnésio
(200-400 mg/dia

>0.5 mmol/d
(entérica)

Piridoxina
5 mg/kg/d
até 20 mg /
kg/dia

>1 mmol/d
(primária)

Hiperoxalúria

Coleta de urina de 24h

Avaliação básica

Cálculo de oxalato de cálcio

Citrato
9-12 g/dia
ou
bicarbonato de
sódio 1.5 g tid 2
e/ou
alopurinol
100 mg/d

> 4 mmol/d

Citrato
9-12 g/dia
+
Alopurinol
100300 mg/dia 4,5

Hiperuricosúria
e hiperuricemia

Hiperuricosúria

Magnésio
200400 mg/dia 3

< 3 mmol/d

Hipomagnesemia

Figura 3. Algoritmo diagnóstico e terapêutico dos cálculos de
oxalato de cálcio

1

2

Esteja seguro da excreção excessiva de cálcio
TID: três vezes ao dia
3 Não administre magnesioterapia para pacientes com insuficiência renal
4 Não há evidências de que terapia combinada (citrato + tiazídicos ou tiazídicos + alopurinol) seja superior a tiazídicos
isoladamente
5 Febuxostat 80 mg/d
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Figura 4. Algorítmo diagnóstico e terapêutico dos cálculos de
fosfato de cálcio
Cálculos de
fosfato de cálcio

Cálculos
de apatia

Cálculos
de bruxita

Avaliação
básica

Avaliação
básica

pH urinário
>6.5-6.8

Hipercalciúria

HCTZ 25 a
50 mg/dia

Exclua ATR

Cálcio alto:
exclura ATR

Exclua ITU

Ajuste pH urinário
entre 5.8 e 6.2 com
L-metionina
200-500 mg 3x/dia

Exclua HPT

Exclua ATR

Hipercalciúria
>8 mmol/d

HCTZ 25 a 50 mg/dia;
clortalidona 25 mg/dia;
indapamida 2,5 mg/dia

HPT: hiperparatireoidismo; ITU: infecção do trato urinário;
ATR: acidose tubular renal; HCTZ: hidro-clorotiazida
Recomendações

Grau de recomendação
Prescreva tiazídicos em casos de hipercalciúria. Forte
Avise os pacientes para acidificar sua urina
Fraco
em casos de elevado pH urinário.
Hiperparatireoidismo
Na presença de níveis séricos elevados de cálcio iônico (ou
cálcio total e albumina) necessita-se a dosagem da forma
intacta do hormônio paratireoideo, com vistas a excluir a pos324 Urolitíase

sibilidade de hiperparatireoidismo (HPT). O HPT primeiro só
pode ser curado por cirurgia.
Figura 5 - Algoritmo diagnóstico e terapêutico dos cálculos
de ácido úrico e de uratos.
Cálculos de ácido
úrico e de uratos

Cálculos de
ácido úrico

Cálculos de
urato de amônia

Avaliação básica

Avaliação básica

pH urinário
< 6.0

Citrato alcalino
9-12g 1 ou
bicarbonato de
sódio 1.5 g TID 2

> 4.0 mmol/d

Alopurinol
100 mg/d

A dose depende
do pH urinário
objetivado

Prevenção
pH Urinário: 6.2-6.8

pH urinário >6.5

Hyperuricosúria

> 4.0 mmol/d
and
Hyperuricemia
> 380 μmol

ITU

L-metionina 200500 mg TID.
Objetive pH
urinário 5.8 a 6.2

Antibióticos
Alopurinol
100-300 mg/dia

Corrĳa
fatores
predisponentes 4

Quimiólise
pH Urinário: 6.5-7.2 3

ITU: infecção do trato urinário
1 d: dia
2 TID: três vezes ao dia
3 Um elevado pH urinário pode levar a formação de cálculos
de fosfato de cálcio
4 Em pacientes com eleva excreção urinária de ácido úrico,
alopurinol pode ser útil
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Figura 6 - Manejo metabólico dos cálculos de cistina.
Cálculos de cistina

Avaliação Básica

Hidratação apropriada
com > 3,5 litros/dia ou
1,5 litros/metro
quadrado de superfície
corporal em crianças
E
ajuste do pH urinário
entre 7.5 e 8.5 co
citrato alcalino ou
bicarbonato de sódio

Excreção de
cistina <3 mmol/d

Excreção de
cistina >3 mmol/d

Considere tratamento com
tiopronina (Thiola)
[dependendo da recorrência]

Tratamento com tiopronina
(Thiola) 250 mg/d
até 2.000 mg/d
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Cálculos de infecção/estruvita
Recomendações terapêuticas nos cálculos
de infecção
Remova cirurgicamente os cálculos tão
completamente quanto possível
Prescreva antibióticos em casos de
bacteriúria persistente
Prescreva cloreto de amônio; 1 g, 2 - 3 x por
dia, para assegurar a acidificação urinária
Prescreva methionina,200-500 mg, 1-3
vezes por dia, como alternativa, para
assegurar acidificação da urina

Grau de
recomendação
Forte
Forte
Fraco
Fraco

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.
Cálculos medicamentosos
Os cálculos medicamentosos são aqueles induzidos por um
tratamento farmacológico. Dois tipos existem:
• Cálculos formados por cristalização de compostos medicamentosos;
• Cálculos formados devido a modificações desfavoráveis na
composição da urina sob terapia medicamentosa.
O tratamento inclui as medidas preventivas gerais e evitar a
droga específica.
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Investigação de Pacientes com cálculos de composição desconhecida
Investigação
História clínica

Racional para investigação
• História de cálculos (eventos de
formação de cálculos, história familiar);
• Hábitos dietéticos;
• Uso de medicações.
Diagnóstico por • Ultrassonografia na suspeita de litíase;
imagem
• TCNC (com determinação da
densidade dos cálculos em unidades
Houndsfield, o que proporciona
informações sobre a composição dos
cálculos).
Análise
• Creatinina;
sangüínea
• Cálcio (iônico ou total + albumina);
• Ácido úrico
Análise urinária

• Medida do pH urinário (após cada
micção, mínimo 4x/dia);
• Testes por fitas reagentes: leucócitos,
eritrócitos, proteínas, pH urinário;
• Cultura de urina;
• Microscopia do sedimento urinário
(urina matinal);
• Teste do nitroprussiato de cianeto
(exclusão de cisteína).

Exames complementares dependem dos resultados das investigações listadas acima.
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DIRETRIZES EM
UROLOGIA PEDIÁTRICA
(Texto atualizado em março 2018)

C. Radmayr (Coordenador), G. Bogaert, H.S. Dogan, R. Kočvara,
J.M. Nijman (Vice-coodenador), R. Stein, S. Tekgul
Colaboradores associados: L.A ‘t Hoen, J. Quaedackers, M.S.
Silay, S. Undre

Introdução

Devido a abrangência do escopo dos Guidelines em Urologia
Pediátrica, não houve nenhuma tentativa de inclusão de todos
os tópicos, mas sim uma seleção baseada em considerações
práticas.
FIMOSE
Histórico
No final do primeiro ano de vida, a retração do prepúcio para
trás do sulco da glande é possível em 50% dos meninos. A
fimose pode ser primária (fisiológica), sem sinais cicatriciais,
ou secundária (patológica), resultante da fibrose devido a
condições tais como a balanite xerótica obliterante.
A fimose deve ser diferenciada da aderência normal do
prepúcio na glande, que é um fenômeno fisiológico. Se a
extremidade distal permanece estreita e as aderências são
desfeitas, então o espaço é preenchido por urina durante a
micção, causando um abalonamento do prepúcio.
Tratamento
Tratamento conservador
O uso de pomadas ou cremes com corticóide é uma opção
para a fimose primária com uma taxa de sucesso >90%,
mas com uma taxa de recorrência de 17%. As aderências
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do prepúcio na glande não respondem ao tratamento com
corticóides.
Circuncisão: indicações e contraindicações
A circuncisão na infância não deve ser recomendada sem
uma justificativa médica. Uma indicação absoluta para a circuncisão é a fimose secundária. As contraindicações para a
circuncisão são infecções locais agudas e anomalias congênitas do pênis, particularmente hipospádias ou pênis embutido,
pois o prepúcio pode ser necessário para um procedimento
reconstrutivo.
A postoplastia (incisão dorsal, circuncisão parcial) apresenta
um potencial para recorrência da fimose. A plástica do freio e
a meatoplastia podem ser adicionadas caso seja necessário.
Parafimose
Ela é caracterizada pela retração do prepúcio até o sulco da
glande formando um anel constritivo na área. A incisão dorsal
do anel constritivo pode ser requererida. Pode ser realizada a
circuncisão imediatamente ou posteriormente a resolução do
quadro agudo.

TESTÍCULOS NÃO-DESCIDOS

Histórico
O Criptorquidismo ou Testículo não-descido é uma das mais
comuns malformações congênitas de neonatos do sexo
masculino. Em casos de recém-nascidos com testículos não
palpáveis ou nâo descidos em ambos os lados e sem sinais
de desordens do desenvolvimento sexual, como hipospádias
concomitantes, a avaliação genética e endocrinológica
urgente é requerida.
Classificação
O termo criptorquidismo é na maioria das vezes utilizado
como sinônimo de testículo não-descido. A classificação mais
Urologia Pediátrica 331

utilizada é a que divide em testículos palpáveis e não palpáveis, e o manejo clínico é decidido pela localização e a presença do testículo. Aproximadamente 80% de todos os testículos
não-descidos são palpáveis.
Os testículos palpáveis incluem os verdadeiros testículos
não-descidos e os testículos ectópicos. Os testículos não
palpáveis incluem os testículos intra-abdominais, inguinais,
ausentes e algumas vezes também os testículos ectópicos.
Mais importante, o diagnóstico de um testículo palpável ou
não palpável necessita ser confirmado uma vez que a criança
esteja sob anestesia geral, como a primeiro passo de qualquer
procedimento cirúrgico para testículo não-descido. Ver figura 1.
Avaliação Diagnóstica
A anamnese obtida e o exame físico são os pontos chaves na
avaliação de meninos com testículos não-descidos. Exames
para a localização usando diferentes modalidades de imagem
tem usualmente pouco benefício adicional.
Manejo
O tratamento deve ser iniciado com 6 meses de idade. Após
essa idade, os testículos não-descidos raramente descem
espontaneamente. Qualquer tipo de tratamento para reposicionamento do testículo na bolsa escrotal deve ser concluído
aos 12 meses, ou mais tardiamente até os 18 meses, porque
o exame histológico dos testículos não-descidos nessa idade
já revelam uma perda progressiva de células germinativas e
células de Leydig. O momento ideal de tratamento precoce é
também dirigido para assegurar o resultado final da espermatogênese e produção hormonal no adulto, bem como o risco
de desenvolvimento de tumor testicular. Ver a figura 2.
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Terapia Medicamentosa para descenso testicular
Infelizmente, a maioria dos estudos de terapia hormonal tem
sido de má qualidade, com população de pacientes heterogênea e mistura de dados de localização de testículos, esquemas e dosagens de administração hormonal. Adicionalmente,
dados de longo termo estão quase completamente em falta.
A hormonioterapia utilizando gonadotrofina coriônica
humana ou hormônio liberador de gonadotrofina é baseado
na dependência hormonal para o descenso testicular, mas
tem uma taxa de sucesso de apenas 20 %. Em geral, a taxa
de sucesso é dependente da localização do testículo. Quanto
mais alto estiver o testículo antes da terapia, menor a taxa de
sucesso. O consenso do painel é que a terapia endócrina para
descenso testicular não é recomendada.
Terapia clínica para manter a fertilidade
O tratamento hormonal pode melhorar o índice de fertilidade
e de fato serve como uma ferramenta adicional à orquidopexia. Ainda é desconhecido se esse efeito na histologia testicular persiste no adulto, mas tem sido mostrado que homens
que foram tratados na infância com buserelina tem uma
análise seminal melhor quando comparados com homens que
realizaram apenas a orquidopexia ou utilizaram placebo na
infância.
A identificação de subgrupos específicos de meninos com
testículos não-descidos que poderiam se beneficiar dessa
abordagem com terapia hormonal é difícil. O painel de consenso recomenda o tratamento endócrino com análogos de
hormônio liberador de gonadotrofina para meninos com testículos não-descidos bilateralmente para preservar o potencial
de fertilidade.
Tratamento Cirúrgico
Se o testículo não conclui o seu descenso até a idade de 6
meses (corrigindo para a idade gestacional) e uma vez que o
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descenso testicular espontâneo é improvável de ocorrer após
essa idade, a cirurgia deve ser realizada dentro do ano subsequente, a idade de 18 meses é o limite mais tardio.
Testículos palpáveis
A cirurgia para testículos palpáveis incluem a orquidofuniculolise e orquidopexia, por abordagem via inguinal ou escrotal.
Testículos não palpáveis
Para os testículos não palpáveis a cirurgia deve esclarecer se
o testículo está presente ou não. Se o testículo é encontrado,
a decisão deve ser se é possível levar até a bolsa escrotal ou
se deve ser removido.
Um importante passo da cirurgia é o re-exame completo
uma vez que o menino esteja sob anestesia geral, uma vez que
um testículo não palpável previamente poder ser identificado
e assim muda a abordagem cirúrgica para uma orquidopexia
inguinal padrão como descrito acima. Por outro lado, o mais
fácil e acurado modo de localização de testículos intra-abdominais é a laparoscopia. A remoção ou orquidolise e orquidopexia pode ser realizada utilizando a mesma abordagem para
alcançar o objetivos terapêuticos.
Em caso de testículo não identificado, o procedimento
é concluído uma vez que se encontre claramente os vasos
espermáticos terminando em fundo cego. Se os vasos entram
no canal inguinal, pode-se encontrar um testículo com a
exploração inguinal ou um testículo saudável que necessita
ser submetido a uma orquidopexia padrão. O testículo que
se insinua na entrada do canal inguinal (peeping testis) pode
ser colocado na bolsa escrotal por via laparoscópica ou por
via inguinal. A orquidopexia de um testículo intra-abdominal
pode ser algumas vezes um desafio cirúrgico. Usualmente os
testículos posicionados a mais de 2 cm acima do anel inguinal
interno podem não alcançar a bolsa escrotal sem a secção
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dos vasos testiculares. Em tais circunstâncias, a orquidopexia
pela técnica de Fowler pode ser uma opção.
Testículos não-descidos e a fertilidade
A associação de testículos não descidos com o
comprometimento da fertilidade é amplamente discutido
na literatura e parece ser o resultado de múltiplos fatores,
incluindo a perda de células germinativas, dano na maturação
das células germinativas, redução das células de Leydig e a
fibrose testicular.
Conquanto os meninos com um testículo não-descido
tenham uma menor taxa de fertilidade, eles tem a mesma
taxa de paternidade daqueles com testículos normalmente
posicionados. Os meninos com testículos não-descidos
bilateralmente apresentam uma menor taxa de fertilidade e
paternidade.
Com respeito a preservação do potencial de fertilidade,
a correção cirúgica precoce de testículos não-descidos é
altamente recomendável antes dos 12 meses de idade, e no
mais tardar até os 18 meses de idade.
Testiculos não-descidos e a malignidade
Os meninos que são tratados para testículo não-descido
tem um aumente do risco de desenvolver tumor testicular. A
triagem e auto-exame durante e após a puberdade é portanto
recomendada.
A orquidopexia pré-puberal pode reduzir o risco de câncer testicular e a interveção cirúgica precoce é indicada nos
meninos com testículos não-descidos.
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Recomendações
O painel não recomenda tratamento clínico ou cirúrgico para testículos retráteis,
mas recomenda o
cuidadoso anualmente até a puberdade.
A realização de orquidolise e orquidopexia
cirúgica antes da idade de 12 meses, e no
mais tardar até os 18 meses de idade.
A avaliação para possíveis desordens do
desenvolvimento sexual em neonatos com
testículos não-descidos bilateralmente
deve ser realizado.
A laparoscopia diagnóstica deve ser
realizada para localizar testículos intraabdominais.
A terapia hormonal em testículo nãodescido unilateral não traz benefícios para
a futura paternidade.
Oferecer terapia endócrina nos casos de
testículos não-descidos bilateralmente.
Informar o paciente e cuidadores sobre
o aumento do risco tardio do desenvolvimento de malignidade com o testículo
não-descido em meninos após a puberdade ou mais velhos e discutir a remoção
nos casos de um testículo contralateral
normal em posição escrotal.
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Figura 1: Classificação de testículos não-descidos
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Figura 2: Algoritmo para o manejo de testículo não-descido e
não palpável unilateral
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palpável unilateral
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HIDROCELE
Histórico
As hidroceles não comunicantes são encontradas secundariamente a traumas menores, torsão testicular, epididimite,
correção de varicocele ou pode ser recorrente após o reparo
primário de uma hidrocele comunicante.
338 Urologia Pediátrica

A hidrocele comunicante oscila o seu volume, usualmente
associado à atividade. O diagnóstico é realizado pela anamnese e exame físico, o inchaço é translucente, e a transiluminação da bolsa escrotal confirma o diagnóstico. Se houver
qualquer dúvida sobre a presença de massas intra-escrotais
uma ultrassonografia deve ser realizada. A presença de doença contralateral dever ser excluída.
Tratamento Cirúgico
O tratamento cirúrgico da hidrocele não está indicado dentro
do período de 12 a 24 meses por causa da tendência de resolução espontânea. Contudo, cirurgia precoce está indicada se
houver suspeita de hérnia inguinal concomitante ou doença
testicular subjacente. Não há evidências que esse tipo de
hidrocele cause danos ao testículo.
O procedimento cirúgico consiste na ligadura do processo
vaginal patente via incisão inguinal, deixando o coto distal
aberto, enquanto que na hidrocele de cordão, a massa cística
é excisada ou marsupializada. Os agentes esclerosantes não
devem ser utilizados por causa do risco de peritonite química
quando há comunicação do processo vaginal com a cavidade
abdominal.
A abordagem escrotal (técnica de Lord ou Jaboulay) é usada
no tratamento de hidrocele secundária não comunicante.
Recomendações

Grau de
Recomendação
Observar a hidrocele por 12 meses antes Forte
de considerar o tratamento cirúrgico na
maioria dos infantes.
Realizar tratamento cirúrgico precoce
Forte
se houver suspeita de hérnia inguinal ou
doença testicular subjacente.
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Realizar ultrassonografia escrotal em
caso de dúvida sobre o aspecto da
massa intra-escrotal.
Não utilizar agentes esclerosantes por
causa do risco de peritonite química.

Forte

Forte

HIPOSPÁDIAS
Histórico
As hipospádias são usualmente classificadas de acordo com
a localização anatômica do meato uretral proximalmente
deslocado.
• distal – hipospádia anterior (glanular, coronal ou peniana
distal);
• intermediária (peniana);
• proximal - posterior (penoescrotal, escrotal, perineal).
A doença pode ser muito mais grave após a liberação da pele.
Avaliação Diagnóstica
Os pacientes com hipospádia devem ser diagnosticados no
nascimento. A avaliação diagnóstica também deve incluir
uma investigação de anomalias associadas, as quais incluem
criptorquidismo, processo vaginal patente ou hérnia inguinal.
Hipospádias mais graves com testículos não palpáveis unilateralmente ou bilateralmente, ou com genitália ambígua,
requerem uma avaliação genética e endócrina completa
imediatamente após o nascimento para excluir desordens do
desenvolvimento sexual (DSD), especialmente a hiperplasia
adrenal congênita. Gotejamento de urina ou abalonamento da
uretra requerem a exclusão de estenose do meato uretral.
O comprimento do pênis com hipospádia pode ser distorcido
pela curvatura peniana, transposição penoescrotal ou pode
ser menor devido ao hipogonadismo.
A diferenciação entre cirurgia funcionalmente necessária e
esteticamente factível é importante para definir a terapêutica.
Como todos os procedimentos cirúrgicos acarretam um risco
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potencial de complicações, um minucioso aconselhamento
pré-operatório dos cuidadores é crucial. Os objetivos terapêuticos são corrigir a curvatura peniana, confeccionar uma
neouretra de tamanho adequado e proporcionar um neomeato uretral na ponta da glande, se possível alcançando um
aspecto cosmético aceitável. Esses objetivos são alcançados
utilizando diferentes técnicas cirúrgicas de acordo com os
achados individuais.
Tratamento Cirúrgico
Para o tratamento de hipospádias recidivadas, não há uma
diretriz que possa ser oferecida.
Um excelente resultado funcional e cosmético de longo
prazo pode ser alcançado após o reparo de hipospádias
penianas anteriores. A taxa de complicação no reparo das
hipospádias proximais é mais alta. A Figura 3 proporciona um
algoritmo para o manejo das hipospádias.
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Figura 3: Algoritmo para o manejo das hipospádias
Diagnóstico
ao nascimento

Excluir DSD

Urologista pediátrico

Sem
reconstrução

Necessita
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Distal

Proximal

Com cordee

Avançamento
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Mathieu, MAGPI

Sem cordee

Cortando a
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Preservando
a placa uretral

Dois estágios,
tubo onlay, Reparo
de Koyanagi

Onlay, TIP

DSD = desordens do desenvolvimento sexual; GAP = procedimento de aproximação da glande; TIP = uretroplastia com
placa incisada e tubularizada; MAGPI = avançamento meatal
e glandoplastia incorporada
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MICROPENIS

O micropênis é definido como um pênis pequeno, mas constitucionalmente bem formado, e com uma extensão, ao ser
esticado, menor do que 2,5 cm+/- desvio padrão (DP) abaixo
da média (Tabela 1).
Table 1: Comprimento do pênis em meninos
(de acordo com Feldmann e Smith)
Idade
Média ± DP (cm)
Recém nascidos
3.5 ± 0.4
0-5 meses
3.9 ± 0.8
6-12 meses
4.3 ± 0.8
1-2 anos
4.7 ± 0.8
2-3 anos
5.1 ± 0.9
3-4 anos
5.5 ± 0.9
4-5 anos
5.7 ± 0.9
5-6 anos
6.0 ± 0.9
6-7 anos
6.1 ± 0.9
7-8 anos
6.2 ± 1.0
8-9 anos
6.3 ± 1.0
9-10 anos
6.3 ± 1.0
10-11 anos
6.4 ± 1.1
Adultos
13.3 ± 1.6
VARICOCELE EM CRIANÇAS E ADOLOSCENTES
Histórico
A varicocele é incomum em meninos abaixo de 10 anos de
idade, mas torna-se mais frequente no início da puberdade.
Os problemas com a fertilidade ocorrerão em cerca de 20%
dos adolescentes com varicocele. Os efeitos adversos da
varicocele aumentam com o tempo.
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O impulso no desenvolvimento testicular e a melhora nos
parâmetros seminais após a varicocelectomia tem sido
registrada em adoloscentes. A varicocele é, geralmente,
assintomática, raramente provoca dor nessa idade. Ela
pode ser observada pelos cuidadores, ou descoberta em
uma consulta de rotina com o pediatra. O diagnóstico
e a classificação dependem dos achados clínicos e da
investigação com ultrassonografia (US).
Tratamento Cirúgico
A intervenção cirúgica é baseada na ligadura ou oclusão
das veias espermáticas externas. O reparo microcirúgico
com preservação dos vasos linfáticos (microscópico ou
laparoscópico) está associado com uma menor taxa de
complicações e recorrência. Não há evidências de que o
tratamento da varicocele na população pediátrica promoverá
melhores resultados andrológicos do que a cirurgia realizada
mais tardiamente.
Tratamento conservador e acompanhamento
Durante a adolescência o volume testicular deve ser avaliado
anualmente. Após a adolescência a análise seminal seriada
é recomendada. A Figura 4 mostra um algoritmo para o
diagnóstico da varicocele em crianças e adolescentes, e a
Figura 5 mostra um algoritmo para o seu tratamento.
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Figura 4: Algoritmo para o diagnóstico da varicocele em
crianças e adolescentes
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Figura 5: Algoritmo para o manejo de varicocele em crianças
e adolescentes
Varicocele em crianças
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Cirurgia
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Tipo
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INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM CRIANÇAS
Histórico
As infecções do trato urinário (ITUs) representam a infecção
bacteriana mais comum em crianças. Nos neonatos, os sintomas diferem em muitos aspectos daqueles dos infantes e
crianças. A prevalência é maior, há uma predominância nos
meninos, as infecções causadas por outras bactérias além da
Escherichia coli são mais frequentes e há um maior risco de
sepse urinária.
• Sítio: Trato urinário inferior (cistite) versus trato urinário
superior (pielonefrite);
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• Episódios: primeira ITU versus infecção não resolvida,
infecção persistente e reinfecção;
• Severidade: ITU simples versus ITU grave;
• Sintomas: bacteriúria assintomática versus ITU sintomática;
• Fatores complicadores: ITU complicada versus não complicada.
Avaliação Diagnóstica
O diagnóstico inclui a anamnese, pesquisa por sinais e sintomas clínicos e um exame físico completo.
Amostra de urina, análise e cultura
A amostra de urina deve ser realizada antes da administração
de qualquer agente antimicrobiano. A técnica para obtenção
da urina é importante para confirmar ou excluir ITU. Coleta de
amostra em neonatos, infantes e crianças sem treinamento
para o uso de toalete:
• Saco coletor: (alta incidência de resultado falso positivo
85-99%). É útil para excluir uma ITU somente se o dipstick é
negativo para estearase leucocitária e resultado da cultura
é negativa, caso contrário ITU tem que ser confirmada por
um método mais específico.
• Coleta limpa de urina: tem uma taxa de falso positivo de
5%, taxa de falso negativo de 12% e a taxa de contaminação
é maior comparada com a punção suprapúbica (PSP).
• Cateterismo da bexiga: nos infantes e neonatos do sexo
feminino, esta técnica pode ser uma alternativa a PSP, contudo apresenta uma alta taxa de contaminação.
• Punção suprapúbica: esse é o método mais sensível para
obter uma amostra de urina sem contaminação em crianças não treinadas a utilizar toalete.
• Coleta do jato médio: nas crianças já treinadas a utilizar
toalete, crianças que conseguem urinar quando comandadas, pode ser um método aceitável para obter a urina após
higiene do meato uretral e do períneo.
Urologia Pediátrica 347

Urinálise:
• Dipsticks: estão prontos para o uso e são úteis quando o
resultado é positivo devido a sua alta especificidade.
• Microscopia: pode ser utilizada após centrifugação bem
como na urina não centrifugada e tem sido demonstrado
ser sensível para ITU. Isso é raramente feito em um paciente ambulatorial.
• Tecnologia de análise de fluxo de imagem: está sendo
amplamente utilizada para classificar partículas na amostra de urina centrifugada e correlaciona-se bem com o
método manual.
• Cultura da urina: geralmente não é necessária após um
resultado negativo do dipstick, da urianálise microscópica ou
automatizada. Se o resultado do dipstick é positivo, a confirmação por cultura de urina é fortemente recomendada.
A piúria sem bacteriúria (piúria estéril) pode ser devido a tratamento antibiótico incompleto, urolitíase, corpo estranho no
trato urinário, infecção causada por Mycobacterium tuberculosis ou Chlamydia trachomatis.
Tabela 2: Critérios para ITU em crianças
Amostra de urina
por PSP
Qualquer número
de ufc/ml.
(pelo menos 10
colônias idênticas).

Amostra de urina
por cateterização
da bexiga
≥ 103 - 105 ufc/mL.

Amostra de urina
do jato médio
≥ 104 ufc/mL com
sintomas.
≥ 105 ufc/mL sem
sintomas.

Imagens
Ultrassonografia (US): dos rins e da bexiga o mais breve possível é recomendada em infantes com ITU febril para excluir
obstrução do trato urinário superior e inferior, nas crianças
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treinadas a utilizar o toalete deve-se mensurar o volume do
resíduo urinário pós-miccional para excluir disfunções miccionais como a causa de ITU.
Cintilografia com Radionuclídeos: alterações no clearance do
ácido dimercaptosccínico (DMSA) durante uma ITU aguda (4
a 6 semanas) indicam pielonefrite e cicatriz renal e podem ser
detectadas após 3 a 6 meses. Essas correlacionam-se bem
com a presença de dilatação por refluxo e o risco de episódios
adicionais de pielonefrite, infecções avançadas e cicatrizes
renais futuras.
Uretrocistografia retrógrada e miccional (UCG): é a melhor
prática para exclusão ou confirmação de refluxo vesicoureteral, devido ao risco de cicatrizes renais, a UCG é recomendada
após o primeiro episódio de ITU febril em meninos e meninas
dependendo do sexo, idade e apresentação clínica (veja a
Figura 6). A outra opção é realizar DMSA primeiro, seguido por
UCG se houver defeito na captação cortical após ITU.
Disfunção intestinal e da bexiga: são fatores de risco para os
quais as crianças com ITU devem ser rastreadas. Se houverem
sinais de disfunção intestinal e da bexiga em intervalos livres
de infecção, diagnósticos complementares e tratamento efetivo são fortemente recomendados.
O estado da circuncisão deve ser verificado em meninos e
o tratamento da fimose deve ser considerado naqueles com
pielonefrite.
Manejo
Via de administração: a escolha entre terapia oral e parenteral dever ser baseada na idade do paciente; suspeita clínica
de sepse urinária; severidade da doença; recusa de líquidos,
alimentos e medicamentos via oral; vômitos; diarreia; falta de
aderência ao tratamento e pielonefrite complicada (e.g. obstrução urinária). ITU febril na primeira infância deve ser tratada por fluidos e antibiótiocos IV e sob monitoramento atento
em ambiente hospitalar.
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Duração da terapia: o resultado de tratamentos de curta duração (1 a 3 dias) são inferiores àqueles de 7 a 14 dias de duração. Nos infantes maiores, a terapia oral com cefalosporinas
de terceira geração (e.g. cefexime e ceftibuten) é equivalente
a terapia intravenosa usual de 2 a 4 dias seguida pelo tratamento oral em ITUs não complicadas. Em ITU complicada o
tratamento parenteral com antibióticos de amplo espectro é
preferível.
Figura 6: Algoritmo para o manejo da primeira ITU febril
DMSA = ácido dimercaptosuccínico; RNM = ressonância
nuclear magnética; ITU = infecção do trato urinário; UCG
=uretrocistografia; RVU = refluxo vesicoureteral.
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Dilatação do trato urinário
superior/hidronefrose

ITU complicada
monitoramento atento,
tratamento com antibiótico IV

Boa
resposta

Sem
resposta

Avaliação
adicional
da função do
trato superior
(cintilografia
renal/RNM)
Exclusão de
RVU (UCG)

ITU complicada/
monitoramento
atento,
tratamento com
antibiótivo IV

Monitoramento da ITU
A urina usualmente torna-se estéril após 24 horas e a
leucocitúria desaparece dentro de 3 a 4 dias. A normalização
da temperatura corporal é esperada entre 24 e 48 h após o
início da terapia em 90% dos casos. Em pacientes com febre
persistente e falha na reestabelecimento, uropatógenos
resistentes ao tratamento, a presença de uropatia congênita
ou obstrução urinária aguda devem ser consideradas. Uma US
imediata é recomendada.
Procalcitonina (entre outros parâmetros inflamatórios
laboratoriais como a proteína C reativa e a contagem de
leucócitos) é um marcador sérico confiável para uma previsão
antecipada de inflamação do parênquima renal. Em pacientes
com ITU febril, os eletrólitos e a contagem de células
sanguíneas devem ser obtidos.

Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Obter uma anamnese, avaliar sinais e
sintomas e realizar exame físico para o
diagnóstico de crianças com suspeita de
infecção do trato urinário.
Excluir disfunções da bexiga e do intestino Forte
em qualquer criança com ITU febril e/ou
recorrente e não retardar o tratamento
das disfunções.
A via mais efetiva de coletar uma amostra Forte
de urina não contaminada em um
infante é através de punção suprapúbica,
cateterismo da bexiga é uma alternativa
com uma maior taxa de contaminação.
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Não utilize saco coletor para coleta de
amostras de urina em crianças sem
treinamento para o uso de toalete uma
vez que o risco de resultado falso positivo
é maior. Coleta de urina limpa é uma
técnica aceitável para crianças treinadas a
utilizar o toalete.
A urinálise por dipstick produz um
resultado rápido, mas ele deve ser
utilizado com cautela. A investigação
microscópica é um método padrão
para avaliar a piúria após centrifugação.
Utilizando a análise de fluxo de imagem,
o número de leucócitos no sangue,
células epiteliais escamosas e hemáceas
correlacionam-se bem com os métodos
manuais.
A escolha entre terapia oral e parenteral
deve ser baseada na idade do paciente,
suspeita clínica de sepse urinária,
gravidade da doença, rescusa de líquidos,
alimentos e/ou medicações via oral,
vômitos, diarreia, não aderência ao
tratamento e pielonefrite complicada
Tratar as ITUs com quatro a sete dias de
terapia oral ou parenteral.
Oferecer profilaxia antibiótica por longo
tempo em casos de alta suscetibilidade
para ITU, risco de adquir dano renal e
sintomas do trato urinário inferior
Tratar ITU complicada com antibótico de
amplo espectro (parenteral).
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Forte

Fraco

Forte

Forte
Fraco

Fraco

Em infantes com ITU febril utilizar US renal Forte
e da bexiga para excluir obstrução do trato
urinário superior e inferior.
Em todos os infantes excluir a presença
Forte
de refluxo vesicoureteral (RVU) após
o primeiro episódio de ITU febril,
utilizando uretrocistografia (UCG) ou uma
cintilografia com DMSA primeiro (nos
casos de cintilografia com DMSA positiva,
realizar UCG). Em meninos com mais de 1
ano de idade, excluir RVU após o segundo
episódio de ITU febril.

ENURESE NOTURNA MONOSSINTOMÁTICA

Histórico
A enurese noturna monossintomática é a incontinência
durante a noite. Qualquer escape de urina durante o sono
acima da idade de 5 anos é considerado enurese noturna. É
importante observar que há apenas um único sintoma. Devido
a um desequilíbrio entre o débito urinário noturno e a capacidade noturna da bexiga, a bexiga pode facilmente tornar-se
repleta durante a noite, e a criança acordará para esvaziar a
bexiga ou apresentará micção durante o sono.
Avaliação Diagnóstica
Um diário miccional, registrando a função diurna da bexiga e
o débito urinário noturno auxiliarão na decisão da terapêutica. A avaliação da capacidade diurna da bexiga fornece uma
estimativa da capacidade da bexiga para comparação com
valores normais para a idade. A Figura 7 apresenta um algoritmo para o diagnóstico e tratamento da enurese noturna
monossintomática.
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Figura 7: Algoritmo para a avaliação e manejo da enurese
noturna
Criança >5 anos com enurese noturna

Questionamento detalhado
para sintomas
diurnos

Exame físico
e urinálise

Diário
miccional
diurno de
2 dias

Registro da
diurese noturna
de 2 semanas
(=peso das fraldas
noturnas + volume
da primeira
micção matinal)

Sob indicação:
• Microscopia da
urina
• Urofluxometria
•Ultrassonograﬁa
•Encaminhamento
ao otorrinolaringologista

Medidas de suporte (não um tratamento)(máximo 4 semanas)
• Hábito de beber normal e regular
• Hábito intestinal e miccional regular
• Monitorar produção noturna (pesar fraldas)

Criança e cuidadores procuram um tratamento

Enuresse noturna: alarme
noturno, tratamento com
seguimento periódico

Desmopressina +/anticolinérgicos

Se nenhuma melhora (<4 semanas) ou falta de aderência
+
Reavaliação

REFLUXO VESICOURETERAL EM CRIANÇAS
Histórico
O refluxo vesicoureteral apresenta-se com uma ampla variação de gravidade, e a maioria dos pacientes com refluxo não
desenvolverão cicatrizes renais e provavelmente não necessitarão de nenhuma intervenção. O objetivo principal no manejo
é a preservação da função renal.
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Avaliação diagnóstica
O rotina diagnóstica deve avaliar a saúde global e o desenvolvimento da criança. Uma rotina básica de investigação inclui
uma história médica detalhada (incluindo a história familiar,
rastreamento de disfunções do trato urinário inferior, exame
físico que inclua a verificação da pressão arterial, urinálise
(avaliar proteinúria), cultura da urina e creatinina sérica nos
pacientes com anormalidades do parênquima renal bilateral.
Hidronefrose diagnosticada no pré-natal
A ultrassonografia dos rins e da bexiga é a primeira ferramenta de avaliação padrão para as crianças com hidronefrose
diagnosticada no pré-natal. Ela dever ser adiada até o fim da
primeira semana do nascimento por causa da oliguria inicial
dos neonatos. É essencial para a avaliação da bexiga bem
como dos rins.
Recomendações
Informar os pais de crianças com
refluexo vesicoureteral (RVU) que os
gêmeos e descendentes tem uma maior
prevalência de RVU.
Utilizar ultrassonografia renal (US) para
rastreamento de gêmeos.
Utilizar uretrocistografia miccional se
houver evidência de cicatrizes renais na
US ou uma história de infecção do trato
urinário.
Não realizar rastreamento em crianças
mais velhas já treinadas para o uso de
toalete uma vez que não há valor adicional no rastreamento para RVU.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte
Fraco

Fraco
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Tratamento Conservador
O objetivo do tratamento conservador é a prevenção de ITU
febril. Ele é baseado no entendimento de que:
• O RVU resolve-se espontaneamente na maioria dos
pacientes jovens com refluxo de baixo grau. Entretanto, a
resolução espontânea é baixa em refluxo bilateral de alto
grau.
• O RVU não danifica os rins quando o paciente está livre
de infecções e tem uma função do trato urinário inferior
normal.
• Não há evidências de que pequenas cicatrizes possam
causar hipertensão, insuficiência renal ou problemas
durante a gestação ou no longo prazo.
• A abordagem conservadora inclui a vigilância do paciente,
uso de profilaxia antibiótica intermitente ou contínua e
a reabilitação vesical daqueles com disfunção do trato
urinário inferior.
• A circuncisão na primeira infância pode ser considerada
como parte do tratamento conservador, por causa de sua
eficiência na redução do risco de infecção em crianças
normais.
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Tratamento Cirúrgico
O tratamento cirúgico compreende a injeção endoscópica de
agentes “bulking” ou reimplante ureteral.
Injeção suburetérica de agentes “bulking”: Devido a disponibilidade de substâncias biodegradáveis, a injeção suburetérica
endoscópica de agentes “bulking” tornou-se uma alternativa
ao uso de profilaxia antibiótica de longo prazo e à intervenção
cirúgica.
Técnica de cirurgia aberta: No geral, todos os procedimentos
cirúrgicos oferecem uma taxa de sucesso muito alta e similar
na correção do RVU.
Laparoscopia: A abordagem laparoscópica não pode ser
recomendada como um procedimento de rotina. Ela pode ser
oferecida como uma alternativa aos cuidadores nos centros
onde haja experiência suficiente.
Recomendações

Grau de
Recomendação
Fraco

Tratar inicialmente todos os pacientes
diagnosticados no primeiro ano de vida
com antibioticoprofilaxia contínua,
independentemente do grau do refluxo ou
da presença de cicatrizes renais.
Oferecer imediato tratamento com
Forte
antibiótico parenteral para tratamento de
infecção febril avançada.
Oferecer tratamento cirúrgico definitivo
Fraco
ou correção endoscópica para os
pacientes com infecções avançadas
frequentes.
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Oferecer correção cirúgica aberta para
os pacientes com alto grau de refluxo
persistente e tratamento endoscópico
para aqueles com baixo grau de refluxo.
Manejar conservadoramente inicialmente
todas as crianças que se apresentam na
idade de 1 a 5 anos.
Oferecer reparo cirúrgico para as crianças
acima de 1 ano que apresentam refluxo de
alto grau e anormalidades no parênquima
renal.
Oferecer acompanhamento atento sem
antibioticoprofilaxia para as crianças que
apresentam-se com refluxo de baixo grau
e sem sintomas.
Assegurar que uma investigação
detalhada para a presença de disfunção
do trato urinário inferior foi feita em todas
as crianças e especialmente naquelas
após o treinamento para o uso de toalete.
Se alguma disfunção for encontrada,
o tratamento inicial sempre deve ser
primeiramente para corrigir tal disfunção.
Oferecer correção cirúgica se os pais
preferirem o tratamento definitivo ao
invés do manejo conservador.
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Forte

Forte

Fraco

Forte

Forte

Forte

Selecionar a opção de manejo mais
Fraco
apropriado baseado em:
• a presença de cicatrizes renais;
• evolução clínica;
• o grau do refluxo;
• a função renal ipsilateral;
• bilateralidade;
• função da bexiga;
• anomalias do trato urinário associadas;
• idade e gênero;
• aderência;
• preferência dos pais.
Verificar a Tabela 3 para fatores de risco e
acompanhamento.
Em pacientes com alto risco nos quais já Forte
existe dano renal, uma abordagem mais
agressiva e multudisciplinar é necessária.
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Tabela 3: Manejo e acompanhamento de acordo com diferentes
Grupo de
risco
Alto

Apresentação

Tratamento inicial

Pacientes masculinos
ou femininos
sintomáticos após
treinamento do uso
de toalete com refluxo
de alto grau (graus
IV-V), rins anormais
e disfunção do trato
urinário inferior.

Alto

Pacientes masculinos
ou femininos
sintomáticos após
treinamento do uso de
toalete com refluxo de
alto grau (graus IV-V),
rins anormais e sem
disfunção do trato
urinário inferior.
Pacientes masculinos
ou femininos
sintomáticos após
treinamento do uso
de toalete com refluxo
de alto grau, rins
anormais.

O tratamento inicial
é sempre para a
disfunção do trato
urinário inferior com
antibioticoprofilaxia
continua; a intervenção
pode ser considerada
em casos de infecção
avançada ou refluxo
persistente.
Intervenção deve ser
considerada.

Moderado
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O tratamento inicial
é sempre para a
disfunção do trato
urinário inferior com
antibioticoprofilaxia
continua; a intervenção
pode ser considerada
em casos de infecção
avançada ou refluxo
persistente.

grupos de risco
Comentários

Seguimento

Maior possibilidade de
intervenção precoce.

Seguimento mais agressivo
para ITU e disfunção do
trato inferior; completa
reavaliação após 6 meses.

A cirurgia aberta tem melhores
resultados do que a cirurgia
endoscópica.

UCG pós-operatória
somente se houver
indicação; seguimento do
estado renal até após a
puberdade.

A resolução espontânea é alta
em meninos.

Seguimento para ITU/
hidronefrose; reavaliação
completa após 12-24
meses.
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Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Pacientes
assintomáticos
(hidronefrose prénatal ou gêmeos) com
refluxo de alto grau e
rins anormais.

A antibioticoprofilaxia
continua é o
tratamento inicial. A
intervenção pode ser
considerada em casos
de infecção avançada
ou refluxo persistente.
Pacientes masculinos
O tratamento inicial
ou femininos
é sempre para a
sintomáticos após
disfunção do trato
treinamento do uso de urinário inferior com
toalete com refluxo de antibioticoprofilaxia
alto grau, rins normais continua; a intervenção
e com disfunção do
pode ser considerada
trato inferior.
em casos de infecção
avançada ou refluxo
persistente.
Pacientes masculinos
A escolha do
ou femininos
tratamento é
sintomáticos após
controversa.
treinamento do uso de O tratamento
toalete com refluxo de endoscópico pode
baixo grau, rins normais ser uma opção.
com ou sem disfunção O tratamento da
do trato inferior.
disfunção do trato
urinário inferior deve
ser feito se necessário.
Todos os pacientes
O tratamento
sintomáticos com rins inicial é sempre
normais, com refluxo
para a disfunção
de baixo grau, com
do trato urinário
disfunção do trato
inferior com ou sem
urinário inferior.
antibioticoprofilaxia
continua.
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Seguimento para ITU/
hidronefrose; reavaliação
completa após 12-24
meses.

Em caso de disfunção do trato
urinário inferior a despeito da
terapia, a intervenção deve
ser considerada. A escolha da
intervenção é controversa.

Seguimento para ITU e
disfunção do trato urinário
inferior, estado dos rins;
completa reavaliação após
o êxito da terapia.

Seguimento para ITU,
disfunção do trato urinário
inferior e o estado dos rins
até após a puberdade.

Seguimento para ITU e
disfunção do trato urinário
inferior.
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Baixo

Baixo

Todos os pacientes
sintomáticos com rins
normais, com refluxo
de baixo grau, sem
disfunção do trato
urinário inferior.
Todos os pacientes
asssintomáticos com
rins normais, com
refluxo de baixo grau
reflux.
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Sem tratamento ou
antibioticoprofilaxia
contínua.

Sem tratamento ou
antibioticoprofilaxia
continua em infantes.

Se nenhum tratamento é
dado, os cuidadores devem ser
informados sobre o risco de
infecção.

Seguimento para ITU.

Se nenhum tratamento é
dado, os cuidadores devem ser
informados sobre o risco de
infecção.

Seguimento para ITU.
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DIRETRIZES EM
TRAUMA UROLÓGICO
(Texto Atualizado em março de 2018)
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Lumen, E. Serafetinidis, D.M. Sharma
Colaboradores associados: Y. Abu-Ghanem, A. Sujenthiran

Introdução

Trauma gênito-urinário é visto em ambos os sexos e em todas
as faixas etária, mas é mais comum nos homens. As lesões
traumáticas são classificadas de acordo com o mecanismo
primário em penetrante e contuso.
Trauma penetrante é ainda classificado de acordo com a velocidade do projétil:
1. projéteis de alta velocidade (por exemplo, balas de fuzil 800-1000m / seg).
2. Média velocidade (por exemplo, pistolas - 200-300 m/s).
3. ítens de baixa velocidade (por exemplo facada).
Armas de alta velocidade causam danos maiores como os
projéteis que transmitem grandes quantidades de energia
para os tecidos, resultando em danos a uma área muito maior
do que somente ao próprio trajeto do projétil. Em relação a
lesões de velocidade mais baixa, o dano é normalmente confinado ao trajeto do projétil.
Lesão Blast é uma causa complexa de trauma, uma vez que
comumente inclui tanto trauma contuso quanto o penetrante,
e pode ser também acompanhado por um ferimento de queimadura.
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Avaliação e manejo iniciais

A primeira medida é a estabilização do paciente e tratamento de lesões associadas que causem risco à vida. A história
direta é obtida a partir do paciente (se consciente) ou a partir
de testemunhas e/ou pessoas que prestaram socorro (se o
paciente inconsciente e / ou feridos graves).
Em lesões penetrantes, avaliar o tamanho da arma em esfaqueamentos, e do tipo e calibre da arma usada em ferimentos
por arma de fogo. A história clínica deve ser o mais detalhado
possível. É importante reconhecer risco elevado de infecção
por hepatite B e C em pacientes com trauma e tomar as precauções adequadas.
Em todo o trauma penetrante, vacinação antitetânica deve ser
considerada de acordo com a história de vacinação do paciente e a natureza da ferida.

Trauma renal

As lesões renais estão associadas à jovens e sexo masculino
e sua incidência é em torno de 4.9 por 100.000 habitantes. A
classificação mais utilizada é a da Associação Americana de
Cirurgia do Trauma (American Association for the Surgery of
Trauma). Esta classificação validada tem relevância clínica
e ajuda a predizer a necessidade de intervenção. Ainda, ela
também prediz morbidade após trauma penetrante e contuso
e mortalidade após trauma contuso.

Diagnóstico
Recomendações
Status hemodinâmico deve ser avaliado
na admissão.
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Grau de
Recomendação
Forte

Registro de cirurgia renal pregressa e
anormalidades renais conhecidas ou
pré-existentes (como estenose de JUP,
cistos volumosos, urolitíase).
Teste para hematúria em paciente com
suspeita de lesão renal.
Realizar Tomografia computadorizada (TC) com injeção de contraste em
pacientes com trauma contuso e:
Hematúria macroscópica;
Hematúria microscópica e instabilidade
hemodinâmica ;
História de lesão por desaceleração
súbita e/ou lesões importantes associadas;
Lesão abdominal ou torácica baixa
penetrantes.
Realizar TC com fases tardias em pacientes hemodinamicamente estáveis.

Forte

Forte
Forte

Forte
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Observação

Observação,
repouso no leito,
Hematócrito seriado,
antibióticos

Angiografia e
embolização
seletiva

Instável

Observação,
repouso no leito,
Hematócrito seriado,
antibióticos

Parenquimatoso

Grau 4 -5

Angiografia e
embolização seletiva

Vascular

Observação

Pielografia
normal

Exploração renal
(reconstrução ou
nefrectomia)

Pielografia
alterada,
hematoma pulsátil
ou expansão

Laparotomia de emergência/Pielografia intra-venosacom 1 clichê

Determinar para estado hemodinamico
após ressuscitação primária

Lesões associadas que requerem laparotomia

Grau 3

CT com contraste
EV e imagens
tardias

CT com contraste
EV e imagens tardias

Grau 1 -2

Hematúria visível

Hematúria
invisível

Estável

Suspeita de trauma renal contuso

Figura 1: Avaliação do trauma renal contuso em adultos

Figura 2: Avaliação do trauma renal penetrante em adultos
Avaliação do trauma
renal penetrante

Determinar status hemodinâmico

Grau 1 - 2

Observação, repouso
no leito, Hematócrito
seriado, antibióticos

Estável

Instável

CT com contraste
EV e imagens
†
tardias

Laparotomia de
emergência

Grau 3

Grau 4 - 5

Exploração renal
(reconstrução
††
ou nefrectomia)

Lesões associadas
necessitando
laparotomia

Angiografia e
embolização
seletiva

* Suspeita de trauma renal resulta do mecanismo relatado
†
da lesão e do exame físico.
† Imagem renal: a tomografia computadorizada é o padrão
ouro para avaliar lesões renais contusas e penetrantes em
pacientes estáveis. Em locais onde a TC não está disponível,
o urologista deve confiar em outras modalidades de imagem
(PIV, angiografia, cintilografia radiográfica, ressonância
magnética).
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‡ Exploração renal: Embora a preservação do rim seja uma
meta primária do urologista, decisões relativas à viabilidade
do órgão e ao tipo de reconstrução são tomadas durante a
cirurgia.
CT = tomografia computadorizada; Ht = hematócrito; PIV =
pielografia intravenosa.

Tratamento
Recomendações
Após trauma renal contuso, pacientes
estáveis devem ser manejados conservadoramente com monitorização cuidadosa dos sinais vitais.
Pacientes com trauma renal isolado grau
1-3 e por arma de fogo de baixa velocidade estáveis deve ser manejado de forma
expectante.
Indicar Angioembolização em pacientes
com sangramento ativo de uma lesão
renal, mas sem outras indicações para a
laparotomia imediata.
As indicações para exploração renal
incluem:
• instabilidade hemodinâmica persistente;
• exploração de lesões associadas;
• hematoma em expansão ou pulsátil
peri-renal;
• lesão vascular grau 5.
A reconstrução renal deve ser tentada
desde que a hemorragia esteja controlada e haja parênquima renal viável
suficiente.
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Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Forte

Fraco

Cuidados pós-operatórios, seguimento e complicações
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Repetir exame de imagem em casos
febre, piora da dor no flanco ou queda do
hematócrito.
Acompanhamento deve ser cerca de 3
Fraco
meses depois ferimento grave e deve
incluir:
• exame físico;
• urinálise;
• investigação radiológica individualizada incluindo cintilografia renal;
• medição seriada de pressão arterial;
• determinação sérica da função renal

Lesões renais iatrogênicas

• lesões renais iatrogênicas são procedimento-dependentes
(1,8-15%).
• lesão significativa que requer intervenção é rara, lesões vasculares são as mais comuns.
• Enxertos renais são mais suscetíveis.
• Lesões intra-operatórias devem ser corrigidas imediatamente.
• Os sintomas sugestivos de uma lesão significativa requerem
investigação.

Trauma Uretral

Lesões ureterais são relativamente raras - a maioria é iatrogênica. Elas, muitas vezes, passam despercebidas no intra-operatório, geralmente envolvem ureter distal, e podem resultar
em sequelas graves. Os fatores de risco incluem neoplasia
avançada, cirurgia prévia ou irradiação - isto é, condições que
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alteram a anatomia normal. Cateteres pré-operatórios profiláticos não evitam lesões ureterais, mas podem ajudar na sua
detecção. Trauma ureteral externo geralmente acompanha
graves lesões abdominais e pélvicas. Ferimentos por arma
de fogo representam a maioria dos traumas penetrantes ureterais, enquanto acidentes automobilísticos representam a
maior parte dos ferimentos contusos.

Avaliação diagnóstica

• Uma alta suspeição de lesão ureteral deve ser mantida,
porque a maioria dos casos são diagnosticados tardiamente e predispõem o paciente à dor, infecção e comprometimento da função renal.
• A hematúria é um indicador não confiável.
• O extravasamento de contraste na TC é o sinal de trauma
ureteral.
• Em caso de dúvida, Pielografia ascendente ou urografia
excretora podem ser necessárias para confirmação.

Manejo
Recomendações
Identifique visualmente os ureteres para
prevenir sua lesão durante cirurgia abdominal e pélvica.
Esteja atento para lesão ureteral concomitante em todos os traumas abdominais
penetrantes e contusos por desaceleração
Utilize cateter ureteral pré-operatório
profilático em casos de alto risco.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte

O tipo de procedimento de reparo depende do local da lesão
(Tabela 2), e deve seguir os princípios enunciados na Tabela 3.
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Table 2: Opções de reconstrução ureteral pelo sítio da lesão
Sítio da Lesão Opções de reconstrução
Ureter alto
Uretero-ureterostomia;
Transuretero-ureterostomia;
Uretero-calicostomia.
Ureter Médio
Uretero-ureterostomia;
Transuretero-ureterostomia;
Re-implante ureteral e flap de Boari.
Ureter Distal
Re-implante ureteral;
Re-implante ureteral com Psoas hitch
Completo
Interposição de alça ileal;
Auto-transplante.
Table 3: Princípios do reparo cirúrgico da lesão ureteral
Desbridamento de tecido necrótico
Espatulação dos cotos ureterais
Anastomose coaptada mucosa-mucosa com fio de sutura
absorvível
Cateter ureteral interno
Dreno externo
Isolamento da área lesada com peritônio ou omento

Trauma de Bexiga

Lesões de bexiga podem ser causadas por trauma externo
(contuso ou penetrante) ou iatrogênico. Trauma iatrogênico é causado por laceração externa ou perfuração interna
(principalmente durante RTU de bexiga). Trauma contuso são
comumente associados à fraturas pélvicas. Lesões vesicais
são classificadas como extraperitoneal, intraperitoneal ou
combinadas.
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Avaliação diagnóstica

Sinais e sintomas clínicos
Trauma externo
• Sinal cardinal: hematúria visível (macroscópica).
• Outros: dor abdominal, incapacidade de urinar, contusões
sobre a região supra-púbica e distensão abdominal (no
caso da ascite urinária).
• lesão penetrante de bexiga: orifícios de entrada e saída em
abdome inferior ou períneo.
• Uretrorragia: suspeito de lesão uretral concomitante.
Trauma iatrogênico
• Perfuração externa: extravasamento de urina, laceração
visível, líquido claro no campo cirúrgico, aparecimento
do cateter vesical, e sangue e/ou gás (no caso de
laparoscopia) na bolsa coletora de urina.
• Perfuração interna: tecido adiposo ou intestino entre as
fibras do músculo detrusor, incapacidade para distensão
da bexiga, baixo retorno de líquido de irrigação e/ou
distensão abdominal.
• Sintomas pós-operatórios de perfuração vesical não
reconhecida: hematúria, dor abdominal inferior, distensão
abdominal, íleo paralítico, peritonite, sepse, perda de urina
pela ferida operatória, diminuição do débito urinário e
aumento da creatinina sérica.

Imagem – Cistografia e Cistoscopia
Recomendações
Realize Cistografia em caso de suspeita
no pós-operatório de lesão vesical iatrogênica.
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Grau de
Recomendação
Forte

Realize Cistografia em caso de hematúria
visível e fratura pélvica.
Realize Cistografia com enchimento
retrógrado ativo da bexiga com contraste
diluído.
Use Cistoscopia para descartar lesão vesical após cirurgias de slings suburetrais
por via retropúbica.
Não realize Cistografia para averiguar
cicatrização de reparo vesical em lesão
simples no paciente estável.
Realize Cistografia para averiguar cicatrização de reparo vesical em lesão complexa ou em caso de fatores de risco para
deiscência.

Forte
Forte

Forte

Fraco

Forte

Manejo
• Reparo cirúrgico (cistorrafia em dois planos)
• Manejo conservador (cateter vesical)
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Maneje cirurgicamente lesão contusa
extraperitoneal em casos de envolvimento do colo vesical e/ou associação
a outras lesões que requeiram intervenção cirúrgica.
Maneje conservadoramente lesões con- Fraco
tusas não-complicadas extraperitoneais.
Maneje lesões vesicais intraperitoneais Forte
por trauma contuso com exploração
cirúrgica e reparo.
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Maneje conservadoramente lesões
vesicais intraperitoneais pequenas e
não-complicadas.

Fraco

Trauma Uretral
• As lesões da uretra anterior (UA) são causadas por
trauma durante a relação sexual (associado com fratura
peniana), trauma penetrante, colocação de constritor
peniano e trauma iatrogênica, por exemplo, instrumentos
endoscópicos e cateterismo uretral.
• As lesões da uretra posterior (UP) ocorrem com fraturas
pélvicas, principalmente como resultado de acidentes
automobilísticos.
• A UP masculina é lesada em torno de 4-19% das fraturas
da pelve, e a uretra feminina em 0-6% de todas as fraturas
da pelve.
• A combinação de fraturas altas nas pernas com diástase da
articulação sacroilíaca tem o maior risco de lesão uretral.
• As lesões podem variar de estiramentos simples à ruptura
parcial até rupturas completas.
• Lesões da uretra em mulheres são raras.

Avaliação diagnóstica

• Sangue no meato uretral externo é o mais comum sinal
clínico, e indica a necessidade de prosseguir investigação
diagnóstica.
• Embora não específico, hematúria em amostra de primeiro
jato pode indicar lesão uretral. A quantidade de sangramento
uretral apresenta fraca correlação com a gravidade da lesão.
• Dor ao urinar ou incapacidade de urinar pode indicar ruptura uretral.
• Sangue no intróito vaginal está presente em mais de 80%
das pacientes do sexo feminino com fraturas da pelve e
lesão uretral coexistente.
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• O toque retal pode revelar uma próstata em posicionamento “elevado”. No entanto, este é um achado não confiável.
Sangue no dedo do exame é sugestivo de uma lesão retal
associada com fratura pélvica.
• Sangramento uretral ou extravasamento urinário pode causar inchaço e hematoma peniano e escrotal.
• Uretrografia retrógrada é o padrão ouro para avaliar lesão
uretral e cateterismo uretral deve ser evitada até a uretra
ser avaliada radiologicamente.
• Num paciente instável, no entanto, uma tentativa pode
ser feita para passar um cateter uretral (gentilmente, por
alguém com experiência urológica). Se isso não for possível, um cateter suprapúbico é inserido e uma uretrografia
retrógrada é realizada posteriormente.
• Nas mulheres, uretroscopia pode ser um complemento
importante para a identificação e estadiamento das lesões
uretrais.

Manejo
Recomendações
Avalie lesões uretrais com cistoscópio flexível e/ou uretrografia retrógrada.
Trate lesão contusa da UA por derivação
supra-púbica.
Trate ruptura parcial de UP com cateterização uretral ou suprapúbica.
Realize realinhamento endoscópico precoce quando factível.
Maneje ruptura total da UP com derivação suprapúbica e uretroplastia a posteriori (pelo menos 3 meses após).

Grau de
Recomendação
Forte
Forte
Forte
Fraco
Forte
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Trauma uretral iatrogênico
Recomendações
Ofereça treinamento adequado para reduzir o risco de cateterismo traumático.
Mantenha o cateterismo uretral pelo
menor tempo possível.

Grau de
Recomendação
Forte
Forte

Trauma Genital

De todas as lesões do aparelho gênito-urinário, um terço a
dois terços envolvem os genitais externos e é muito mais
comum no sexo masculino - devido às diferenças anatômicas
e aumento da frequência dos acidentes de trânsito, esportes
físicos, crimes violentos e combate de guerra. 80% é trauma
contuso, 20% é devido às lesões penetrantes.

Avaliação diagnóstica

• A análise da urina deve ser realizada.
• hematúria macroscópica e/ou microscópica requerem um
uretrografia retrógrada no sexo masculino, e considerar
cistoscopia em mulheres.
• Em mulheres com lesões genitais e sangue no intróito
vaginal, considerar uma investigação ginecológica mais
aprofundada para excluir lesões vaginais.
• Em casos de suspeita de abuso sexual, suporte ginecológico e forense é necessário, e a situação emocional e a privacidade do paciente devem ser respeitados.

Trauma peniano contuso

Geralmente resulta de trauma com o pênis ereto durante a
relação sexual ou masturbação.
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Fratura peniana

• Quebra súbita ou som de estalido, dor e imediata detumescência.
• Inchaço local da haste peniana é visto e isso pode se
estender para a parede abdominal inferior.
• A ruptura da túnica pode ser palpável.
• História completa e exame confirmam o diagnóstico
• Imagem (US ou ressonância magnética [RM]) pode ser útil.

Manejo

• Hematoma subcutâneo, sem ruptura associada da túnica
albugínea cavernosa não requer intervenção cirúrgica.
Analgésicos não-esteroidais e gelo local são recomendados.
• Em fratura peniana, a intervenção cirúrgica precoce com
fechamento da túnica albugínea é recomendado.
• Cistoscopia flexível intra-operatória é útil para diagnosticar
lesão uretral e para localizar danos maiores na túnica.
• O tratamento conservador de fratura peniana não é recomendado.

Trauma peniano penetrante

• Raramente visto isoladamente.
• Devido à ferimento por arma de fogo e/ou arma branca,
mordidas animal ou humanas, assalto e mutilação industrial ou autoflagelo.
• Manejo conservador não-operatório é recomendado em
pequenas lesões superficiais com fáscia de Buck intacta.
• Lesões mais significativas requerem exploração cirúrgica e
desbridamento de tecido necrótico.
• Em lesões extensas do pênis, alinhamento primário dos
tecidos desconexos pode permitir uma cicatrização aceitável por causa do significativo suprimento sanguíneo do
pênis.
• Em avulsão do pênis, ressuscitar o paciente e tentar
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reimplante peniano (se não muito danificado) - idealmente microcirúrgico.

Trauma escrotal contuso

• Pode resultar em deslocamento testicular, hematocele,
ruptura testicular e/ou hematoma escrotal.
• Luxação do testículo é raro. Trate pela redução manual e
orquidopexia secundária. Se a redução manual não puder
ser executada, é indicada a orquidopexia imediata.
• Se hematocele é menor do que três vezes o tamanho do
testículo contralateral - tratamento conservador.
• Se grande hematocele - explorar.
• Se suspeita de ruptura testicular, explorar, evacuar os coágulos e desbridar quaisquer túbulos seminíferos necróticos
e fechar a túnica albugínea.

Trauma penetrante escrotal

• A exploração cirúrgica com desbridamento conservador do
tecido não viável.
• Reconstrução primária de testículos e escroto pode ser
realizada na maioria dos casos.
• Em interrupção completa do cordão espermático,
realinhamento sem vaso-vasostomia pode ser considerado.
• Na extensa destruição da túnica albugínea, mobilização
de um flap da túnica vaginal pode ser realizado para
fechamento testicular.
• Se a reconstrução não pode ser alcançada, orquiectomia é
indicado.
• Na lesão por explosão, a extensa perda de tecido genital
muitas vezes requer procedimentos de reconstrução
cirúrgica complexos.

Trauma genital em mulheres

• No traumatismo fechado dos órgãos genitais externos,
estudos de imagem de pelve com US, TC, ou ressonância
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magnética devem ser realizada.
• Hematomas vulvares normalmente não requerem intervenção cirúrgica, mas em hematoma vulvar grande ou pacientes hemodinamicamente instáveis, intervenção cirúrgica,
lavagem e drenagem é indicada.
• Em laceração vulvar, após desbridamento conservador,
sutura é indicada com reparo primário concomitante de
quaisquer lesões vaginais associadas.

Politrauma, Controle de danos e eventos com grande
número de pessoas feridas (em massa)

Trauma urológico é frequentemente associada com lesões
significativas e de maior prioridade no paciente politraumatizado. Os princípios do Controle de danos regem o manejo
dos pacientes severamente feridos e os urologistas precisam
entender seu papel no contexto de politrauma.
Controle de danos é uma abordagem de três fases - rápido
controle da hemorragia e contaminação da ferida, reanimação
na unidade de terapia intensiva e cirurgia definitiva postergada.
Procedimentos devem ser direcionados para o rápido controle de sangramento, desbridamento de tecido morto e
desvitalizado, e minimizando extravasamento urinário por
medidas de derivação simples.
Um acidente de massa é aquele em que o número de pessoas
feridas é significativamente maior do que o número dos
provedores de cuidados de saúde disponíveis. Os exemplos
incluem o colapso de edifícios ou pontes, terremotos,
inundações, tsunamis, colisões de trens, catástrofes de
aviões, terrorismo civil.
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A Triagem classifica os pacientes em quatro grupos:
1. Pacientes com lesões com risco de morte que requerem
intervenção imediata, apresentando comprometimento
da via Aérea, falência Respiratória e/ou comprometimento Circulatório devido à hemorragia externa em curso.
2. Pacientes com lesões graves, mas não com risco de morte,
das quais o tratamento pode ser aceitavelmente postergado: fraturas importantes, lesões vasculares dos membros e grande feridas dos tecidos moles.
3. “ferido caminhando” com lesões mínimas.
4. Pacientes que estão tão gravemente feridos que o tratamento exigiria o re-alocamento de recursos e tempo o
que privaria outros pacientes mais aptos a serem salvos
do tratamento no tempo adequado. Estes pacientes
recebem o mínimo ou nenhum tratamento e são reavaliados quando os recursos estiverem disponíveis. Não
há definição absoluta para este grupo porque a triagem
é individualizada de acordo com o número e a gravidade
dos acidentes relacionados aos recursos disponíveis.
Os princípios da consulta urológica durante uma acidente de
massa:
• Descartar uma sub-triagem realizada pelo cirurgião responsável, e realizar um levantamento preliminar rápido de
cada paciente.
• Evitar procedimentos de imagem desnecessários, tais
como tomografia computadorizada e uretrografia retrógrada. Estes procedimentos devem ser realizados mais tarde,
após os protocolos de desastre em massa terem sido suspensos.
• Tratar pacientes instáveis que devam realizar cirurgia usando os princípios do controle de danos.
• Os pacientes estáveis com suspeita de lesões renais
devem ser transferido para a enfermaria cirúrgica sem
procedimentos de imagem. Reavaliar se há qualquer alte384 Trauma Urológico

ração do seu estado hemodinâmico, ou, quando possível,
tal como ditado pela restrições do evento de vítimas em
massa. Pacientes tratados desta forma postergada devem
ser tratados de acordo com os protocolos tradicionais de
gestão de trauma.
• Procedimentos “mínimos aceitos” devem ser realizados a
fim de transferir os pacientes para as enfermarias cirúrgicas, por exemplo, derivação suprapúbica quando a bexiga
ou lesões uretrais são suspeitos, fixação e ligadura dos
vasos com sangramento de ferimentos dos órgãos genitais
externos, etc.
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DIRETRIZES EM
DOR PÉLVICA CRÔNICA
(Atualização de texto parcial março 2018)

D. Engeler (Coordenador), A.P. Baranowski, J. Borovicka, A.M.
Cottrell, P. Dinis-Oliveira, S. Elneil, J. Hughes, E.J. Messelink
(Vice-coordenador), A.C. de C. Williams
Colaboradores associados: B. Parsons, S. Goonewarden

Introdução

As Diretrizes da EAU para dor pélvica crônica desempenham
um papel importante no processo de melhora dos cuidados
com pacientes portadores de dor abdominal e pélvica. Tanto
na literatura quanto na prática diária tornou-se claro que a
dor abdominal e pélvica são áreas ainda em evolução. As
Diretrizes da EAU tem como objetivo ampliar a consciência dos profissionais de saúde no campo da dor abdominal
e pélvica, e ajudar aqueles que tratam pacientes com dor
abdominal e pélvica em sua prática diária. As Diretrizes são
um instrumento útil não só para os urologistas, mas também
para ginecologistas, cirurgiões, fisioterapeutas, psicólogos e
Médicos especialistas em dor.
Esta versão de bolso tem como objetivo sintetizar as mensagens clínicas importantes descritas no texto integral e é apresentado como uma série de “recomendações classificadas
por força de evidências”, que seguem o padrão de níveis de
evidência utilizados pela EAU (ver capítulo de Introdução do
livro Guidelines EAU ou online pelo site http://www.uroweb.
org/guideline/).
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Table 1: Classificação das síndromes de dor pélvica crônica
Eixo I Região

Dor
pelvica
crônica

Eixo II Sistema

Doença
específica
associada
com dor
pélvica
crônica

Urológica

OU

Ginecológica

Síndrome
da dor
pélvica

Gastrointestinal

Nervosperiféricos
Sexual
Psicológica
Músculoesquelética

Eixo III
Órgão-alvo identificado com a síndrome dolorosa como identificado pela
História, Ex.fisico e Ix
Próstata
bexiga
EscrotoTesticulo Epi-didimo
Penis-Uretra
Pós-vasectomia
Vulva Vestíbulo Clito-ris
Endometriose associada
CPPS com exacerbações cíclicas
Dismenorréia
Cólon irritável
Dor anal crônica
Dor anal crônica intermitente
Síndrome do nervo pudendo
Dispareunia
Dor pélvica com disfunção sexual
Qualquer órgão pélvico
Músculos do assoalho pélvico
Músculos abdominais Espinhal
Coccix

Ix=Investigação; PTSD=Doença do stress pós-traumático.
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Eixo IV
Eixo V CaracteCaracterís-ticas temporísticas
-rais
referi-das
Supra-púbica
Início
Inguinal
Agudo
Uretral
Crônico
Peniana/clitoriana
OCORRÊNCIA
Perineal
Esporádica
Retal
Cíclica
lombar
Contínua
Nádegas
Coxas
MOMENTO
Enchimento
Esvaziamento
Pós-miccional
Pós-micc.
tardio
GATILHO
Provocado
Espontâneo

Eixo VI
Características

Eixo VII Sintomas associados

Eixo VIII
Sintomas psicológicos

Dor
Queimação
Fincada
Choque

UROLÓGICOS
Frequencia
Noctúria
Hesitação
Fluxo disfuncional
Urge-incontinência
GINECOLÓGICO
Menstrual
Menopausa
GASTROINTESTINAL
Constipação
Diarréia
Estufamento
UrgeIncontinência
NEUROLÓGICAL
Disestesia
Hiperestesia
Alodinia
Hiperalgesia
SEXUAL
Satisfação
Dispareunia
Evitar Sexo
Disfunção Erétil
Medicação
MUSCULAR
Disfunção
Fasciculação
PELE
Alterações Tróficas
changes
Alterações Sensitivas

ANSIEDADE
Sobre a dor
ou a causa
da dor
Pensamento
catastrófico
sobre a dor
DEPRESSÃO
Atribuída a
dor ou impacto
da dor
Atribuída a
outras causas
Não atribuída
Sintomas de
PTSD
(pós-traumática)
Reviver situação
Evitação
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Síndromes de dor pélvica crônica
Classificação

Muito debate sobre a classificação de dor pélvica crônica
(CPP) ocorreu, está em curso e continuará no futuro. A
Classificação envolve três aspectos da definição de uma condição: fenotipagem, terminologia e taxonomia.

Definição de CPP

A dor pélvica crônica é a dor crônica ou persistente percebida * em estruturas relacionadas com a pelve de homens ou
mulheres. Ela é frequentemente associada com desfechos
cognitivos, comportamentais, sexuais e emocionais negativos,
bem como com sintomas do trato urinário inferior, disfunção
sexual, intestinal, do assoalho pélvico ou ginecológica.
(*Percebida indica que o paciente e o médico, com o melhor
de sua capacidade a partir da história, exame e investigações
(quando apropriado) localizaram a dor como sendo percebida
na região anatômica da pelve)

Definição de CPPS

Síndrome da dor pélvica crônica(CPPS) é a ocorrência de
CPP quando não há nenhuma infecção comprovada ou outra
doença local óbvia que pode ser responsável pela dor. Ela é
frequentemente associada com desfechos cognitivos, comportamentais, sexuais ou emocionais negativos, bem como
com sintomas do trato urinário inferior, disfunção sexual,
intestinal ou ginecológica. CPPS é uma subdivisão da CPP.
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Tabela 2: Síndromes de dor Pélvica crônica
Síndromes da Dor Urológica
Síndrome da dor Síndrome da dor prostática (PPS) é a ocorrência de dor
prostática
episódica persistente ou recorrente (que é convincentemente reproduzida pela palpação da próstata). Não
há infecção comprova-da ou outra doença local óbvia.
PPS é frequentemente associada com desfechos
cognitivos, comportamentais, sexuais ou emocionais
negativos, bem como com sintomas do trato urinário
inferior e disfunção sexual. O termo “prostatite crônica”
continua a ser equiparado com o do PPS. Na opinião
dos autores e de outros, este é um termo impróprio,
embora se reconheça que ele tem uma longa história
de uso. O consenso do NIH[10] inclui infecção (tipos I
e II), que os autores postulam que não deve ser considerado como PPS, mas dor pélvica associada à doença
específica. O termo prostatodínea também foi utilizado
no passado, mas não é mais recomendado por este
painel de experts. Notem que alguns dos autores do
Documento do IAPS discordam deste termo e sugerem
que CPPS masculina seja usado no lugar de PPS, o que
tem sido de acordo da maioria.
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Síndrome da
bexiga dolorosa
(BPS)

BPS é a ocorrência de dor persistente ou recorrente
percebida na região da bexiga urinária, acompanhada
por pelo menos um outro sintoma, tal como dor que
piora com o enchimento da bexiga ou frequência urinária noturna ou diurna. Não há infecção comprovada ou
outra doença local óbvia. BPS é frequentemente associada com desfechos cognitivos, comportamentais,
sexuais ou emocionais negativos, bem como com sintomas do trato urinário inferior e disfunção sexual. BPS
provavelmente representa um espectro heterogêneo
de distúrbios. Pode haver tipos específicos de inflamação como uma característica em subgrupos de pacientes. Localização da dor pode ser difícil pelo exame, por
conseguinte, um outro sintoma balisador é necessário.
Cistoscopia com hidrodistensão e biópsia podem ser
indicadas para definir fenótipos. Recentemente, ESSIC
tem sugerido um esquema de padronização de sub-classificações [11] para identificar diferenças e tornar
mais fácil a comparação entre os diversos estudos.
Outros termos que tem sido usados incluem “cistite
intersticial”, “síndrome da bexiga dolorosa” e “PBS/IC”
ou “BPS/IC”. Estes termos não são mais recomendados.

Síndrome da dor Síndrome da dor escrotal é a ocorrência de dor persisescrotal
tente ou recorrente episódica localizada dentro dos
órgãos do escroto, e pode ser associada com sintomas
sugestivos do trato urinário ou disfunção sexual. Não
há infecção comprovada ou outra doença local óbvia.
Síndrome da dor escrotal é frequen-temente associada
com desfechos cognitivos, comportamentais, sexuais
ou emocionais negativos, bem como com sintomas
do trato urinário inferior e disfunção sexual. Síndrome
da dor escrotal é um termo genérico e é utilizado
quando o local da dor não é claramente testicular ou
no epidídimo. A dor não está na pele do escroto, mas é
percebida dentro dos seus conteúdos, de uma maneira
semelhante à dor idiopática no peito.
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Síndrome da dor Síndrome da dor testicular é a ocorrência de dor pertesticular
sistente ou recorrente episódi-ca percebida nos testículos, e pode ser associada com sintomas sugestivos
do trato urinário ou disfunção sexual. Não há infecção
comprovada ou outra doença local óbvia. Síndrome
da dor testicular é associada frequentemente com
desfe-chos cognitivos, comportamentais, sexuais ou
emocionais negativos. Termos previamente utilizados
incluem orquite, orquialgia ou orquiodínea. Estes termos não são mais recomendados.
Síndrome da dor Síndrome da dor no epidídimo é a ocorrência de
no epidídi-mo
dor persistente ou recorrente episódica percebida
no epidídimo, e pode ser associada com sintomas
sugesti-vos do trato urinário ou disfunção sexual. Não
há infecção comprovada ou outra doença local óbvia.
Síndrome de dor epidídimo é frequentemente associada com desfechos cognitivos, comportamentais,
sexuais ou emocionais negativos.
Síndrome da dor Síndrome de dor peniana é a ocorrência de dor no
peniana
pênis que não é primariamente na uretra, na ausência
de infecção comprovada ou outra doença local ób-via.
síndrome de dor peniana é frequentemente associada
com desfechos cogni-tivos, comportamentais, sexuais
ou emocionais negativos, bem como com sintomas
sugestivos do trato urinário inferior e disfunção sexual.
Síndrome da dor Síndrome da dor uretral é a ocorrência de dor crôniuretral
ca ou recorrente episó-dica percebida na uretra, na
ausência de infecção comprovada ou outra doença
local óbvia. Síndrome da dor uretral é frequentemente
associada com desfechos cognitivos, comportamentais, sexuais ou emocionais negativos, bem como com
sintomas sugestivos do trato urinário inferior, sexual,
disfunção do intestino ou ginecológico. Síndrome da
dor uretral pode ocorrer em homens e mulheres.
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Síndrome da dor Síndrome da dor escrotal pós-vasectomia é uma
escrotal póssíndrome de dor escrotal que segue à vasectomia.
vasectomia
Síndrome da dor escrotal pós-vasectomia é frequentemente associada com desfechos cognitivos, comportamentais, sexuais ou emocionais negativos, bem como
com sintomas sugestivos do trato urinário inferior e
disfunção sexual. Dor pós-vasectomia pode ter incidência de 1%. Os mecanismos são mal compreendidos
e é por essa razão considerada uma forma especial de
síndrome da dor escrotal.
Síndrome da dor ginecológica: Genitália externa
Síndrome da dor Síndrome da dor vulvar é a ocorrência de dor vulvar
vulvar
episódica persistente ou recorrente. Não há infecção
comprovada ou outra doença óbvia local. Ela é frequentemente associada com desfechos cognitivos,
comportamentais, sexuais ou emocionais negativos,
bem como com sintomas sugestivos do trato urinário
inferior, sexual, disfunção do intestino ou ginecológico.
Embora a dor percebida na vulva tenha sido incluída
nas desordens sexuais no manual DSM-IV-R para a
classificação de transtornos psiquiátricos, não há base
científica para tal classificação, e dor percebida na
vulva é melhor entendida como um problema de dor
que normalmente tem consequências psicológicos.
Não há nenhuma evidência para a sua classificação como um transtorno psiquiátrico. A Sociedade
Internacional para o Estudo da Doença vulvovaginal
(ISSVD) tem usado o termo vulvodínia onde usamos o
termo síndrome de dor vulvar. De acordo com o ISSVD,
vulvodínia é dor vulvar que não é corroborada por qualquer achado físico. O ISSVD definiu vulvodínia como
“desconforto vulvar, na maioria das vezes descrito
como dor em queimação, que ocorre na ausência de
achados visíveis relevantes ou, distúrbio neurológico
clinicamente identificável”. Se achados físicos estão
presentes, a paciente é portadora de dor vulvar devido
a uma causa especificada. O ISSVD subdividiu vulvodínia com base na localização da dor e características
temporais da dor (por exemplo, provocada ou não
provocado). As definições a seguir são baseadas nesta
abordagem.
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Síndrome da dor Síndrome de dor vulvar generalizada refere-se a uma
Vulvar
síndrome de dor vulvar em que a dor / ardor não pode
generalizada
ser de forma consistente e precisamente localizada
por mapeamento de pontos de pressão através de
sondagem com um aplicador com ponta de algodão ou
instrumento similar. Em vez disso, a dor é difusa e afeta
todas as partes da vulva. O vestíbulo vulvar (a parte
que se situa entre os pequenos lábios em que estão
o meato uretral e introito vaginal) pode ser envolvido,
mas o desconforto não se limita ao vestíbulo. Esta
síndrome da dor é frequentemente associada com
desfechos cognitivos, comportamentais, sexuais ou
emocionais negativos. Os termos previamente utilizados incluem “vulvodínea disestésica” e “vulvodínea
essencial”, mas não são mais recomendados.
Síndrome da dor Síndrome da dor vulvar localizada refere-se à dor que
vulvar localizada pode ser consistentemente e precisamente localizada
por mapeamento de pontos de pressão em uma ou
mais porções da vulva. Clinicamente, a dor geralmente
ocorre como um resultado da provocação (toque,
pressão ou fricção). Síndrome de dor vulvar localizada
pode ser subdividida em síndrome de dor vestibular e
síndrome de dor no clitóris.
Síndrome de dor Síndrome de dor vestibular refere-se à dor que pode
vestibular
ser localizada por mapeamento de pressão de ponto
no vestíbulo ou é bem percebida na área do vestíbulo.
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Síndrome da dor Síndrome da dor clitoriana refere-se à dor que pode ser
clitoriana
localizada através de mapeamento de pontos de pressão que apontem para o clitóris ou é bem percebida
como sendo na área do clitóris.
Sístema Ginecológico: Síndrome da dor pélvica profunda
Síndrome da dor Síndrome da dor associada à endometriose é a dor
associada
pélvica crônica ou recorrente em pacientes com
à endometriose endometriose confirmada por laparoscopia, e o termo
é usado quando os sintomas persistirem apesar do
tratamento adequado da endometriose. Ela é frequentemente associada com desfechos cognitivos,
comportamentais, sexuais ou emocionais negativos,
bem como com sintomas sugestivos do trato urinário
inferior, sexual, disfunção do intestino ou ginecológico.
Muitas pacientes têm dor desproporcional às lesões
da endometriose; este termo é usado para cobrir esse
grupo de pacientes. A endometriose pode ser um
achado incidental, nem sempre é doloroso, e o grau
da doença visto por laparoscopia não se correlaciona
com a gravidade dos sintomas. Tal como acontece com
outros doentes, muitas vezes eles têm mais de um
órgão envolvido. Tem sido sugerido que este fenótipo
deveria ser removido desta classificação, pois a endometriose pode ser irrelevante.
CPPS com
Exacerbações
cíclicas
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CPPS com exacerbações cíclicas cobre a dor de
órgãos não-ginecológicos que frequentemente mostra
exacerbações cíclicas (por exemplo, IBS ou BPS), bem
como a dor semelhante à associada à endometriose /
adenomiose mas onde nenhuma doença é identificada.
Esta condição é diferente de dismenorréia, em que a
dor está presente apenas com a menstruação.

Dismenorréia

Dismenorréia é a dor com a menstruação que não
está associada com uma doença bem definida.
Dismenorréia deve ser considerada como uma síndrome de dor crônica se for persistente e associada com
desfechos cognitivos, comportamentais, sexuais ou
emocionais negativos.

Síndromes de dor pélvica Gastrointestinal
Síndrome do
cólon
Irritável (IBS)

O IBS é a ocorrência de dor crônica ou recorrente episódica percebida no intestino, na ausência de infecção
comprovada ou outra doença local óbvia. Disfunção
intestinal é frequente. IBS é frequentemente associada
com preocupação com a função intestinal, e desfechos
negativos cognitivos, sexuais, emocionais ou comportamentais, bem como com sintomas do trato urinário
inferior ou disfunção ginecológica.
A classificação abaixo baseia-se nos critérios de
Roma III [12]: 3 meses de sintomas contínuos ou
recorrentes de dor abdominal ou irritação que
possa ser aliviada com movimento intestinal,
pode ser associada com uma mudança de frequência, ou pode estar relacionada com uma
alteração na consistência das fezes. Dois ou mais
dos seguintes estão presentes pelo menos 25%
do tempo: alteração na frequência das fezes (> 3
evacuações por dia ou <3 por semana); diferença
notável na forma de fezes (fezes duras, soltas,
aquosa ou mal formadas); eliminação de muco
nas fezes; inchaço ou sensação de distensão
abdominal; ou passagem alterada das fezes (por
exemplo, sensação de evacuação incompleta,
esforço, ou urgência). sintomas extra-intestinais
incluem: náuseas, fadiga, estufamento, mesmo
após uma pequena refeição, e vômitos.

Síndrome da dor Síndrome da dor anal crônica é a ocorrência de dor
anal crônica
crônica ou recorrente episódica percebida no ânus,
na ausência de infecção comprovada ou outra doença
local óbvia. síndrome de dor anal crônica é muitas
vezes associada com desfechos cognitivos, comportamentais, sexuais ou emocionais negativos, bem como
com sintomas sugestivos do trato urinário inferior,
sexual, disfunção do intestino ou ginecológica.
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Síndrome da
dor anal crônica
intermitente

Síndrome da dor anal crônica intermitente refere-se a
breve dor episódica intensa, que parece surgir no reto
ou canal anal e que ocorre em intervalos irregulares.
Isto não está relacionado com a necessidade ou o
processo de defecação. Pode considerar-se um subgrupo da síndrome da dor anal crônica. Era previamente
conhecida como “proctalgia fugaz” mas este termo não
é mais recomendado.

Sistema Musculoesquelético
Síndrome de
dor muscular
do assoalho
pélvico.

Síndrome de dor muscular do assoalho pélvico é a
ocorrência de dor no assoalho pélvico episódica, persistente ou recorrente. Não há doença local comprovada ou bem definida. Ela é frequentemente associada
com consequências cognitivas, comportamentais,
sexuais ou emocionais negativas, bem como com
sintomas sugestivos do trato urinário inferior, sexual,
disfunção do intestino ou ginecológica. Esta síndrome
pode estar associada com hiperatividade ou pontos
gatilho nos músculos do assoalho pélvico. Os pontos-gatilho também podem ser encontrados em vários
músculos, como os da parede abdominal, coxa e músculos paravertebrais e mesmo aqueles que não estão
diretamente relacionadas com a pélvis.

Síndrome de dor Síndrome da dor no cóccix é a ocorrência de dor crôno coccix
nica ou recorrente, episódica e percebida na região
do cóccix, na ausência de infecção comprovada ou
outra doença local óbvia. Síndrome de dor no cóccix
é frequentemente associada com consequên-cias
cognitivas, comportamentais, sexuais ou emocionais
negativas, bem como com sintomas sugestivos do
trato urinário inferior, sexual, disfunção do intestino ou
gineco-lógica.O termo “coccidinia” foi usado, mas não é
mais recomendado.
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Epidemiologia, Etiologia e Fisiopatologia
Dor Visceral crônica, dor pélvica e aspectos abdominais da
dor pélvica
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Todos os envolvidos no manejo de CPP
devem ter conhecimento dos mecanismos de dores periféricas e centrais.
A avaliação inicial de pacientes com CPP Forte
deve envolver investigações destinadas
à dor pélvica associada à doenças específicas.
A avaliação inicial de pacientes com
Forte
CPP deve envolver a avaliação funcional,
emocional, comportamental, sexual e
outros assuntos relacionados a qualidade de vida, como efeito no trabalho e
socialização.
Pacientes com CPPS devem ser manejaForte
dos em um ambiente multidisciplinar e
de multiespecialidades com a inclusão de
todos os seus sintomas.

Avaliação diagnóstica

História e exame físico
A história é muito importante para a avaliação de pacientes
com CPP. Síndromes de dor são diagnósticos sintomáticos,
que são obtidos a partir de uma história de dor percebida na
região da pélvis, e na ausência de outras doenças, para um
mínimo de três dos últimos seis meses. Isto implica que a dor
pélvica associada à doença específica causada por infecção
bacteriana, câncer, anatômica primária ou doença funcional
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dos órgãos pélvicos e doença neurogênica deve ser descartada. A história deve ser completa, cobrindo transtornos funcionais e sintomas relacionados com a dor. O exame clínico
muitas vezes serve para confirmar ou refutar as impressões
iniciais obtidas a partir de uma boa história. Os exames devem
ser destinados a questões específicas em que o resultado do
exame pode mudar o manejo. Bem como uma avaliação inicial, um exame músculo-esquelético e neurológico geral deve
ser considerado parte integrante da avaliação e realizado, se
for o caso.
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Figura 1: Diagnosticando dor pélvica crônica (DPC)
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Figura 2: Fenotipando a dor pélvica
Fenotipando

Abordagem

Urologia

Fluxo urinário, diário miccional, cistoscopia, ultrassom, urofluxometria.

Psicologia

Ansiedade sobre a dor, depressão e perda de função, história de experiências sexuais negativas.

Orgãoespecífico

Indague por queixas ginecológicas, gastroenterológicas, ano-retais e sexuais.
Realize exames ginecológicos e retais.

Infecção

Culturas de sêmen e urina, culturas vaginais e culturas fecais.

Neurológico

Indague por queixas neurológicas (diminuição ou perda da sensibilidade, disestesias).
Testes neurológicos durante exame físico: problemas sensoriais, reflexo sacral e função muscular.

Sensibilidade
muscular

Palpação do assoalho pélvico, dos músculos abdominais e glúteos.

Sexológica

Função erétil, função ejaculatória, dor pós-orgástica.

Recomendações para avaliação diagnóstica
Recomendações para o manejo da
síndrome da dor prostática(SDP)
Adapte os procedimentos diagnósticos
ao paciente. Doenças específicas com
sintomas similares, devem ser excluídas.
Use um instrumento validado de escore
de sintomas e qualidade de vida como o
NIH-CPSI, para avaliação inicial e seguimento.
Avalie a síndrome de dor prostática crônica e associe com o impacto e consequências sobre a cognição, comportamento,
sexualidade, ou emoção, bem como com
sintomas disfunções sexuais e urinárias
baixas.
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Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte

Recomendações para o manejo da
síndrome da bexiga dolorosa(SBD)
Pacientes com dor vesical devem ser submetidos à anestesia geral e cistoscopia
rígida para subtipar e excluir outros diagnósticos.
Depois da exclusão inicial de doenças
específi-cas, os pacientes com sintomas
de acordo com a definição acima devem
ser diagnosticados com SBD pelo subtipo
e fenótipo.
Avalie sistematicamente doenças não-vesicais associadas à SBD.
Avalie as consequências e impactos
negativos da SBD sobre a cognição, comportamento, sexuali-dade e seus aspectos
emocionais.
Utilize escores validados de sintomas e
qualidade de vida para avaliação inicial e
seguimento.

Grau de
Recomendação
Forte

Recomendações para o manejo dos
aspectos ginecológicos da DPC
Todas as pacientes com dor pélvica devem
ser submetidas a história e exame físico
completo ginecológico, a fim de excluir
causas tratáveis (ex: endometriose).
Encaminhe ao ginecologista se houver
suspeita clínica de dor de causa ginecológica após avalia-ção urológica completa.
Laparoscopia deve ser realizada em concordância com as diretrizes da ginecologia.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Forte
Forte

Forte

Forte
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Recomendação para o manejo da
síndrome da dor anorretal
Testes funcionais são recomendados
para a avaliação dos pacientes com dor
anorretal.

Grau de
Recomendação
Forte

Recomendações para o manejo da
neuralgia do pudendo
Excluir doenças e fatores de confusão
como neoplasias, infecções, trauma e
patologia espinhal.
Se a síndrome da dor nervosa periférica
é sus-peitada, deve ser feito encaminhamento preco-ce a um especialista, e mantido manejo multi-disciplinar.
Exames de imagem e os neurofisiológicos
auxiliam no diagnóstico, mas os de ima-gem associados à localização dos nervos
para injeção de anestésicos é preferencial.

Grau de
Recomendação
Forte

Recomendação para o manejo dos
aspectos sexológicos na DPC
Pacientes que apresentam sintomas
sugestivos de síndrome da dor pélvica
crônica, devem realizar screening com
vistas a detecção de abusos prévios, sem
a sugestão inequívoca de relação causal
com a dor.

Grau de
Recomendação
Fraco

Fraco

Fraco

Recomendações para o manejo dos
Grau de
aspectos psicológicos da DPC
Recomendação
Avalie o estresse psicológico em relação Forte
à dor.
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Indague o paciente sobre o que ele pensa Forte
que ocasione a sua dor e aproveite a oportunidade para informa e reafirmar o que for
apropriado.
Recomendações para o manejo da função
do assoalho pélvico
Utilize a Classificação da ICS para disfunção muscular do assoalho pélvico.
Em pacientes com dor pélvica crônica é
recomendado a procura de pontos miofas-ciais de gatilho (triggerpoints).

Grau de
Recomendação
Forte
Fraco

ICS = International Continence Society.

Manejo

A filosofia de manejo da dor pélvica crônica é baseada em
um modelo biopsicossocial. Esta é uma abordagem holística,
com a participação ativa dos pacientes. Intervenções simples
raramente funcionam isoladamente e devem ser considerados
dentro de uma estratégia mais ampla de manejo personalizado. A estratégia de manejo também pode ter elementos de
auto-gestão. Intervenções farmacológicas e não-farmacológicas devem ser consideradas com uma compreensão clara
dos potenciais resultados e benefícios. Estes podem incluir:
psicologia, fisioterapia, medicamentos e intervenções mais
invasivas.
Fornecer informações que sejam personalizadas e adequadas
às necessidades, problemas, crenças e preocupações do
paciente, é uma maneira poderosa para aliviar a ansiedade.
Informações adicionais escritas com orientação de fontes
confiáveis são úteis; os médicos tendem a confiar em materiais produzidos localmente ou produzidos por companhias
farmacêuticas, de qualidade variável enquanto endossam a
necessidade de materiais independentes para os pacientes.
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Recomendações para o manejo da
síndrome da dor pélvica crônica (DPC)
Ofereça opções de tratamento multimodais e fenotipicamente dirigidas para DPC.
Um curso de drogas antimicrobianas (quinolonas e tetraciclinas) é recomendado
no tratamento de inicial de pacientes com
um mínimo de 6 semanas em pacientes
com DPC < 1 ano.
Alfa-bloqueadores são recomendados
para pa-cientes com DPC < 1 ano.
Altas doses de pentosanpolissulfato de
sódio são recomendados na DPC.
Ofereça a acupuntura em Dor Pélvica
Crônica.
Uso de AINE é recomendado para utilização em DPC, mas efeitos colaterais de
longo tempo de uso devem ser considerados.
Recomendações para o manejo da SBD

Grau de
Recomendação
Fraco
Forte

Forte
Fraco
Forte
Fraco

Grau de
Recomendação
Ofereça terapias orientadas pelo subtipo e Forte
fenótipo para SBD.
Técnicas multimodais, comportamentais, Forte
físicas e psicológicas, devem ser sempre
consideradas paralelamente às terapias
orais ou tratamentos invasivos para síndromes dolorosas.
Administração de amitriptilina para SBD.
Forte
Ofereça pentosanpolissulfato de sódio via Forte
oral para o tratamento de SBD.
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Tratamento via oral com pentosanpolissulfato de sódio, mais heparina subcutânea, é
recomendável especialmente nos pacientes que responderam pouco ao pentosanpolissulfato de sódio sozinho.
Administre lidocaína com bicarbonato de
sódio intravesical antes de realizar métodos mais in-vasivos.
Administre pentosanpolissulfato de sódio
intra-vesical antes de tratamentos mais
invasivos, so-zinho ou combinado com
pentosanpolissulfato sódio dess sss’’s
sódio via oral.
Administre injeção submucosa de BTX-A
mais hidrodistensão se as terapias intravesicais fa-lharam.
Todas as cirurgias órgão-ablativas devem
ser utilizadas como último recurso por
cirurgiões com muita prática e experiência
em SBD.
Ofereça ácido hialurônico intravesical
antes de medidas mais invasivas.
Ofereça sulfato de condroitina intravesical
antes de medidas mais invasivas.
Ofereça ressecção transuretral (ou coagulação ou laser) se houver lesões vesicais,
mas em SBD tipo 3, somente.
Ofereça neuromodulação antes de intervenções mais invasivas para SBD.
Ofereça aconselhamento dietético.
Ofereça heparina intravesical antes de
medi-das mais invasivas sozinha ou em
combinação com outros tratamentos.

Fraco

Fraco

Forte

Forte

Forte

Fraco
Fraco
Forte

Fraco
Fraco
Fraco
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Ofereça injeção intravesical de BTX-A ,
na parede da bexiga e trígono, se outras
terapias com instilações intravesicais
falharem.
Corticosteróides não são recomendados
para tratamento a longo prazo.
Distensão vesical não é recomendável
como tratamento para de SBD.

Forte

Forte
Fraco

BTX-A: toxina botulínica A; BCG = Bacillo de CalmetteGuérin.

Recomendações para o manejo da
síndrome da dor escrotal crônica
Sempre informe sobre o risco de dor pós-vasectomia no aconselhamento de indivíduos que planejem vasectomia.
Para reduzir o risco de dor escrotal, abordagem aberta, ao invés de laparoscópica
para correção de hérnia inguinal é reco-mendada.
Para pacientes que são tratados cirurgicamente, denervação microcirúrgica do
cordão espermático é recomendado.

Grau de
Recomendação
Forte

Recomendações para o manejo
ginecológico da DPC
Envolva o ginecologista para oferecer
opções terapêuticas como terapia hormonal ou cirurgia para doenças e estados
patológicos bem defini-dos.

Grau de
Recomendação
Forte
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Forte

Fraco

Ofereça abordagem multidisciplinar para
mane-jo da dor em doenças e estados
patológicos persistentes.

Forte

Recomendações para o manejo da dor
anorretal funcional
Biofeedback é recomendado aos pacientes
com dor pélvica e defecação dissinérgica.
Ofereça toxina botulínica A e estimulação
eletrogalvânica na síndrome da dor anal
crônica.
Ofereça estimulação percutânea do nervo
tibial na síndrome da dor anal crônica.
Ofereça neuromodulação sacral na síndrome da dor anal crônica.
Ofereça inalação de salbutamol na síndrome da dor anal crônica intermitente.

Grau de
Recomendação
Forte

Recomendação para o manejo da
neuralgia do pudendo
Diretrizes para dor neuropática são bem
estabelecidas. Abordagens padrão para
o manejo da dor neuropática devem ser
utilizadas.

Grau de
Recomendação
Forte

Recomendações para o manejo dos
aspectos sexuais da DPC
Ofereça estratégias comportamentais ao
paci-ente e seu/sua parceira para lidar
com as disfunções sexuais.
Treinamento dos músculos do assoalho
pélvico é recomendado para melhorar a
qualidade de vida e a função sexual.

Forte

Fraco
Fraco
Fraco

Grau de
Recomendação
Fraco

Fraco
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Recomendação para o manejo dos
Grau de
aspectos psicológicos da DPC
Recomendação
Para DPC com significante impacto
Forte
psicológico,oferecer tratamento psicológico focado para DPC.
Recomendações para o manejo da
disfunção do assoalho pélvico
Aplique o treinamento dos músculos pélvicos como primeira linha de tratamento em
pacien-tes com síndrome da dor pélvica
crônica.
Ofereça biofeedback como terapia adjuvante aos exercícios musculares em
pacientes com dor anal crônica devido à
hiperatividade do assoalho pélvico.
Recomendações da dor urogenital
crônica/não aguda com opióides
Falência dos tratamentos habituais.
A decisão para instigar o uso de terapia
com opióides de longa data, deve ser feita
uma consulta a especialista treinado ou
a outro médico, (incluindo o seu médico
de família).
Quando existe na história a suspeita de
uso abusivo de drogas, um psiquiatra
ou psicólogo com interesse especial em
manejo de drogadição deve ser envolvido.
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Grau de
Recomendação
Fraco

Forte

Grau de
Recomendação
Forte
Forte

Forte
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DIRETRIZES EM
TRANSPLANTE RENAL
(Texto atualizado em março de 2018)
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Introdução

A Diretriz de Transplante Renal da Associação Europeia de
Urologia (EAU) tem por objetivo fornencer uma visão compreenciva dos aspectos medicos e técnicos relacionados ao
transplante renal.

Retirada do órgão e implante
Nefrectomia doador-vivo
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Oferecer cirurgia laparoscópica ou laparoscópica mão-assistida/ cirurgia retroperitoneoscopica como a técnica preferencial para a nefrectomia da doador-vivo.
Realizar nefrectomia aberta do doadorForte
-vivo em centros nos quais as técnicas
laparoscópicas não estão implantadas.

412 Transplante Renal

Realizar cirurgia laparo-endoscópica de
Forte
portal único, robótica e cirurgia endoscópica-assistida transluminal por orifícios
naturais para nefrectomia do doador-vivo
apenas em centros altamente especializados.

Preservação do órgão
Recomendações para soluções de
preservação renal
Utilizar Universidade de Wisconsin ou
histidina triptofano cetoglutarato como
soluções de preservação para aramazenamento frio.
Utilizar Celsior ou Soltran soluções para
armazenamento frio caso as soluções
Universidade de Wisconsin ou histidina
triptofano cetoglutarato não estiverem
disponíveis.
Recomendações para preservação renal:
preservação estática e dinâmica

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Grau de
Recomendação

Utilizar o tempos de isquemia fria e quente Forte
como preditores de função retardada do
enxerto.
Utilizar máquina de perfusão hipotérmica Forte
em rins tipo III de doadores pós-parada
cardíaca, rins com tempo de armazenamento a frio prolongado e rins de doadores com critério expandido.
Máquina de perfusão hipotérmica pode
Forte
ser utilizada em rins de doadores falecidos
com critério padrão.
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Utilizar baixos valores pressóricos na
Forte
preservação com máquina de perfusão
hipotérmica.
Máquina de perfusão hipotérmica deve ser Forte
continua e controlada por pressão e não
por fluxo.
Não descartar enxertos apenas devido
Fraco
aumento da resistência vascular e elevada
concentração de marcadores perfusionais
durante a preservação em máquina de
perfusão hipotérmica.

Biópsia no doador renal
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Não basear decisões quanto aceitação
de órgão doado em achados histológicos
isoladamente, uma vez que isso pode
levar a uma taxa desnecessariamente
alta de descarte de enxertos. Interpretar
a histologia no contexto dos parâmetros
clínicos do doador e receptor, incluindo
parâmetros de perfusão quando disponíveis.
Utilizar histologia em parafina para histo- Forte
morfologia, uma vez que esta é superior a
cortes de congelação, entretanto, o valor
diagnóstico deve ser contrabalanceado
com o potencial atraso do transplante.
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Para histopatologia utilizar core biópsia
com agulha 14 ou 16 G, biópsias em
cunha ou biópsias por punção transdérmica.
As biópsias adquiridas devem ser lidas
por um patologista renal ou patologista
geral com treinamento específico em
patologia renal

Fraco

Forte

Cirurgia para implante de doador vivo e falecido
Recomendações

Grau de
Recomendação

Hemodiálise pré-operatória imediata
Utilizar diálise ou medidas conservadoras Fraco
para controlar o balanço fluido e eletrolítico antes da cirurgia de transplante
levando em consideração a possibilidade
de função imediata do enxerto.
Cirurgias em pacientes em uso de agentes antiplaquetários
e anticoagulantes
Considerar terapia anti-plaquetária contí- Fraco
nua em pacientes na lista de espera para
transplante.
Discutir pacientes que usam agentes
Fraco
antiplaquetários e anticoagulantes antes
da cirurgia de transplante com os respectivos cardiologistas / hematologistas
/ nefrologistas.
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Prevenção da trombose venosa incluindo trombose venosa
profunda durante e após o transplante renal
Não administrar rotineiramente de forma Fraco
profilática no pós-operatório heparina
não-fracionada ou de baixo peso molecular para receptores de doador-vivo de
baixo-risco.
Antibióticos perioperatórios no transplante renal
Utilizar antibiótico profilático periopeForte
ratório dose-única, preferencialmente a
multi-dose, em pacientes receptores de
transplante renal de rotina.
Regime específico de fluidos durante o transplante renal
Otimizar a hidratação pré, peri e pósForte
-operatória para melhorar a função do
enxerto renal.
Utilizar soluções cristaloides balanceaFraco
das para fluidoterapia intra-operatória.
Utilizar hidratação intra-operatória alvo- Forte
-dirigida para dmininuir as taxas de
função retardada do enxerto a otimizar a
função imediata do enxerto.
Drogas dopaminérgicas no transplante renal
Não utilizar rotineiramente agentes
Fraco
dopaminérgicos em baixa-dose no período pós-operatório imediato.

416 Transplante Renal

Acesso cirúrgico para o primeiro, segundo, terceiro e
demais transplantes
Transplante renal único – doadores vivos e falecidos
Recomendações
Avaliar a utilidade (incluindo inspeção)
do rim para transplante antes do início da
imunossupressão e indução anestésica
para transplante renal de doador falecido.
Escolher uma das fossas ilíacas para
colocação do primeiro ou segundo transplante renal único.
Ligar os vasos linfáticos peri-ilíacos
(linfostasia) para reduzir linfocele pós-operatória.
Avaliar o comprimento da veia do doador
renal e, caso seja curta, considerar uma
das várias técnicas cirúrgicas para otimizar a anastomose venosa.
Utilizar as artérias ilíacas externa e
comum para anastomose término-lateral
da artéria renal doadora.
Utilizar anastomose término-terminal
na artéria ilíaca interna como alternativa
para artérias ilíacas externa e comum.
Checar a camada íntima das artérias
do doador e receptor antes de iniciar a
anastomose arterial para certificar-se
que não há ruptura da íntima. Caso isso
seja encontrado, deve ser reparado antes
como parte da anastomose arterial.

Grau de
Recomendação
Forte

Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Fraco

Forte
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O acesso cirúrgico deve ser planejado
previamente no terceiro ou subsequente
transplante, para certificar-se da existência de fluxo arterial e drenagem venosa
apropriados com espaço adequado para
implante do novo rim.

Forte

Técnicas cirúrgicas emergentes
Transplante renal robô-assistido (TRRA) está sendo avaliado
em estudos prospectivos não-randomizados (utilizando os
princípios do consórcio IDEAL). Embora possam existir potenciais vantagens (menor dor pós-operatória, tempo de hospitalização, tamanho da incisão e taxas de linfocele), as evidências
são muito prematuras para recomendar o TRRA.
Transplante renal duplo
O transplante renal duplo é realizado quando a qualidade de
um único rim de doador falecido é considerado insuficiente
para adequada função do enxerto no longo prazo e quando a
evolução com implante de ambos pode ser melhor. Inúmeras
técnicas cirúrgicas foram descritas para implantar dois rins e
incluem: unilateral intra ou extra-peritoneal e bilateral intra ou
extra-peritoneal, que podem ser via incisão mediana ou duas
incisões laterais. Não há trabalhos controlados randomizados
para recomendar uma única técnica para todos os pacientes
ou situações.
Implante ureteral com trato urinário normal
As técnicas de anastomose ureteral descritas para os receptores de transplante renal sem anormalidades urológicas subjacentes incluem: ureteroneocistotomia extra (Lich-Gregoir)
e intra (Ledbetter-Politano) vesicais e uretero-ureterostomia
utilizando ureter nativo.
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Recomendações

Grau de
Recomendação
Realizar anastomose ureteral extra-vesical Forte
a Lich-Gregoir-modificado para minimizar
complicações do trato urinário em receptores de transplante renal com anatomia
urológica normal.
Anastomose pielo/uretero-ureteral é uma Forte
alternativa especialmente para transplante de ureteres curtos ou com vascularização comprometida.
Transplante/implante ureteral com trato urinário anormal
Os pontos a seguir devem ser considerados quando o transplante renal for realizado em trato urinário anormal:
• Em pacientes com conduto ileal, o rim transplantado deve
ser colocado de cabeça para baixo para alinhar o ureter ao
conduto e evitar redundância do ureter.
• A técnica utilizada para implantar o(s) ureter(es)
transplantado(s) no conduto ileal é a mesma que aquela
utilizada para o(s) ureter(es) nativo(s) (Bricker; Wallace).
• Em bexigas ampliadas ou reservatórios continentes, recomenda-se que os ureteres sejam implantados com túnel
submucoso ou técnica extra-vesical (Lich-Gragoir). Esta
última é favorecida na maioria dos pacientes.
• Em pacientes com estoma cateterizável (Mitrofanoff ou
reservatório ileo-cecal continente), as considerações sobre
a posição do estoma (umbilical ou fossa ilíaca – geralmente
no lado direito) devem ser feitas em comum acordo com
equipe de transplante para que a posição de um futuro
transplante renal não seja comprometida. Caso a futura
colocação intraperitoneal de um rim transplantado seja
mais provável, então a saída do Mitrofanoff na fossa ilíaca é
preferível à cicatriz umbilical.
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Complicações do doador

A nefrectomia do doador-renal, como qualquer outra intervenção, é potencialmente associada a complicações e
mortalidade. No entanto, o fato dessa cirurgia ser realziada
em indivíduos saudáveis amplifica a relevância de qualquer
complicação. Complicaçoes intraopearatórias ocorrem em
2,2% (a mais comum é sangramento em 1,5% e lesão de outros
órgão em 0,8%) e pós-operatórias em 7% (complicações infecciosas em 2,6% e sangramento em 1%). Complicações em
potencial devem ser incluídas no consentimento informado.
Complicações tardias são, na maioria das vezes, relacionadas
com a condição de rim único. Qualidade de vida relacionada à
saúde após a doação, incluindo condições mentais, mantem-se em média melhores do que a população geral.
Recomendações

Grau de
Recomendação
Restringir a a nefrectomia do doador vivo Forte
a centros especializados.
Oferecer seguimento de longo prazo para Forte
todos os doadores renais vivos.

Complicações nos receptores

Complicações cirúrgicas durante e após o transplante renal
podem expor os receptores a um maior risco de morbi-mortalidade. Diante disso, a incidência e tratamento de tais complicações é de suma importância. As complicações cirúrgicas
mais comuns no transplante renal estão sumarizadas abaixo.
Hemorragia
A incidência de hematomas é reportada entre 0,2-25%.
Hematomas pequenos e assintomáticos em geral não requerem qualquer intervenção. Em caso de grandes hematomas,
sinais clínicos e sintomas decorrentes de compressão extrínsica com disfunção do enxerto e/ou complicações trombóti420 Transplante Renal

cas dos vasos do enxerto podem estar presentes. Esses casos
podem ser tratados por drenagem percutânea guiadas por
tomografia computadorizada / ultrassonografia ou podem
requerer tratamento cirúrgico.
Trombose arterial
Trombose da artéria renal do transplante é uma complicação
rara (prevalência 0,5-3,5%).
Recomendações
Realizar ultrassonografia com doppler
colorido em caso de suspeita de trombose.
Realizar exploração cirúrgica em caso de
achados ultrassonográficos de má perfusão do enxerto.
Realizar trombectomia cirúrgica quando
o enxerto pode ser salvo, caso trombose
arterial seja confirmada no intra-operatório.
Realizar transplantectomia em caso de
enxerto não-viável.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Fraco

Forte

Trombose venosa
Trombose da veia renal do transplante é uma complicação
precoce.
Recomendações
Realizar ultrassonografia com doppler
colorido em caso de supeita de trombose
do enxerto.

Grau de
Recomendação
Forte
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Realizar exploração cirúrgica em caso de Fraco
achados ultrassonográficos de má perfusão do enxerto.
Caso trombose venosa seja confirmada
Fraco
no intra-operatório, realizar trombectomia
cirúrgica em caso de enxerto possível de
ser salvo ou transplantectomia em caso
de enxerto não-viável.
Não utilizar de rotina profilaxia farmacoló- Forte
gica para prevenção de trombose da veia
renal do transplante.
Estenose da artéria renal do tranplanste
A incidência de estenose da artéria renal do transplante é
1-25%.
Fatores de risco incluem calibre reduzido e aterosclerose da
artéria doadora.
Recomendações
Realizar ultrassonografia com doppler
colorido para diagnosticar a estenose
arterial, em caso de resultado indeterminado na ultrassonografia considerar
ressonância magnética ou tomografia
computadorizada.
Realizar angioplastia/stent transluminal
percutâneo, se for viável, como primeira
linha de tratamento para uma estenose
arterial.
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Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Oferecer tratamento cirúrgico em caso
de transplante recente, múltiplo, estenose longa e estreita, ou após falha de
angioplastia.

Forte

Fístula arteriovenosa e pseudo-aneurisma após biópsia renal
Biópsias percutâneas podem resultar em fístula arteriovenosa
e/ou pseudo-aneurismas intrarenais em 1-18% dos casos.
Recomendações
Realizar ultrassonografia com doppler
colorido em caso de suspeita de fístula
areteriovenosa ou pseudo-aneurisma.
Realizar embolização angiográfica como
primeira linha de tratamento em casos
de fístula arteriovenosa ou pseudo-aneurisma.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Linfocele
Linfocele é uma complicação relativamente comum (prevalência 1-26%). Há significativa associação etiológica com diabetes, terapia com inibidores m-TOR (sirolimus) e rejeição aguda.
Recomendações
Realizar drenagem percutânea como primeira linha de tratamento para linfocele
volumosa e sintomática.
Realizar fenestração quando houver falha
do tratamento percutâneo.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte
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Fístula urinária
Fístula urinária ocorre em 0-9,3% dos casos.
Recomendações
Tratar fístula urinária com cateter duplo
J e cateterização vesical e/ou nefrostomia.
Realizar correção cirúrgica em casos de
falha do tratamento conservador.

Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Estenose ureteral
Estenose ureteral é uma complicação comum em receptores,
com incidência de 0,6-10,5%. Estenoses precoces (com três
meses de cirurgia) são geralmente relacionadas à técnica
cirúrgica ou comprometimento da vascularização durante a
cirurgia. Estenoses tardias (após seis meses) são provocadas
por infecção, fibrose, doença vascular progressiva e/ou rejeição.
Recomendações
Em caso de estenose ureteral, realizar
nefrostomia tanto para descompressão
renal quanto para o dignóstico da estenose através de pielografia anterógrada.
Tratar estenoses < 3cm de comprimento
tanto com reconstrução cirúrgica ou via
endoscópica (dilatação percutânea com
balão ou ureteroscopia flexível anterógrada e incisão com holmium laser).
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Grau de
Recomendação
Forte

Forte

Tratar recorrência tardia de estenose e/ Forte
ou estenose < 3cm de comprimento com
reconstrução cirúrgica nos receptores
apropriados.
Hematúria
A incidência de hematúria varia de 1-34%. A técnica de LichGregoir apresenta a menor incidência de hematúria. Irrigação
vesical é a primeira linha de tratamento. Alguns casos requerem cistoscopia com evacuação de coágulos e/ou fulguração
dos locais de sangramento.
Refluxo e pielonefrite aguda
A frequencia de refluxo vesicoureteral está entre 1-86%.
Pielonefrite aguda do enxerto ocorre em 13% dos receptores.
Pacientes com infecções do trato urinário inferior e infecção
por citomegalovírus (CMV) apresentam um maior risco de pielonefrite aguda do enxerto.
Recomendações
Utilizar acesso endoscópico como primeira linha de tratamento para o refluxo
sintomático.

Grau de
Recomendação
Fraco

Litíase renal
Urolitíase ocorre em 0.2-1.7% dos receptores.
Recomendações

Grau de
Recomendação
Avaliar as causas de urolitíase no receptor. Forte
Tratar a obstrução ureteral devido cálculo Forte
com nefrostomia percutânea ou colocação de cateter duplo J.
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Realizar litotripsia extracorpórea ou ureteroscopia anterógrada / retrógrada para
cálculos < 15mm.
Realizar nefrolitotomia percutânea para
cálculos > 20mm.

Forte

Fraco

Infecção de ferida
Infecções de ferida ocorrem em cerca de 4% dos casos.
Suturas subcutâneas, transplante pré-diálise, ligadura de
vasos linfáticos, fenestração profilática, redução dos nívies de
corticosteróides, e evitar terapia com sirolimus / everolimus
podem reduzir as taxas de complicações.
Hérnia incisional
Hérnias incisionais ocorrem em aproximadamente 4% dos
transplantes renais abertos. Infecção de tela é um fator de
risco para recorrência de hérnia incisional. Reparo aberto e
laparoscópico são seguros e eficazes.

Compatibilidade de receptores e doadores

Antígenos de histocompatibilidade apresentam notável
polimorfismo e a compatibilidade HLA (antígeno leucocítico
humano) ainda é muito importante em transplante renal uma
vez que o resultado do transplante se correlaciona com o
número de incompatibilidades HLA.
Recomendações
Determinar o grupo sanguineo ABO e o
HLA A, B, C e os fenótipos DR para todos
os candidatos aguardando transplante
renal.
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Grau de
Recomendação
Forte

Testar tanto o doador e receptor para
Forte
HLA DQ. O teste HLA DP pode ser realizado para pacientes sensibilizados.
Realizar testes completos para anticorForte
pos HLA antes do transplante.
Realizar testes adequados de reaçãoForte
-cruzada para evitar rejeição hiper-aguda,
antes de cada transplante renal e rim/
pâncreas combinado.

Imunosupressão após transplante renal

O princípio por trás da imunosupressão bem sucedida é ‘o
equilíbrio da sobrevivência’. Médicos devem prescrever uma
dose de medicação alta o suficiente para suprimir a rejeição
sem colocar em risco a saúde do receptor.
O regime de imunosupressão inicial padrão atualmente recomendado apresenta excelente eficácia com boa tolerabilidade.
É utilizado na maioria dos pacientes e consiste em:
• inibidores da calcineurina (preferencialmente tacrolimus e,
como alternativa, ciclosporina);
• micofenolato (MMF ou micofenolato sódico entérico-revestido);
• esteróides (prednisolona e metilprednisolona);
• terapia indutora (preferencialemente basiliximab em
pacientes de risco baixo e intermediário e globulina anti-timócito (ATG) em pacientes de alto risco).
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Recomendações

Grau de
Recomendação
Imunosupressão geral após transplante renal
Realizar profilaxia inicial de rejeição com Forte
uma terapia combinada de inibidor da
calcineurina (preferencialmente tacrolimos), micofenolato, esteróides e um
agente indutor (basiliximabi ou globulina
anti-timócito).
Inibidores da calcineurina
Utilizar inibidores da calcineurina para
Forte
profilaxia da rejeição uma vez que eles se
apresentam como a melhor prática atual
aguardando publicações de resultados de
longo prazo utilizando novos agentes.
Utilizar tacrolimos como primeira linha de Forte
inibidores da calcineurina devido sua alta
eficácia.
Monitorar níveis sanguineos de ciclospo- Forte
rina e tacrolimos para permitir adequado
ajuste de dose dos inibidores da calcineurina.
Micofenolatos
Administrar micofenolato como parte do Forte
regime inicial de imunosupressão.
Azatioprina
Azatioprina pode ser utilizada em
Fraco
população de baixo risco como droga
imunosupressora, especialmente para
aqueles intolerantes a formulações de
micofenolato.
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Esteróides
Terapia inicial com esteróides pode ser
Forte
parte da imunosupressão nos períodos
perioperatório e pós-operatório inicial.
Considerar retirada de esteróides em
Fraco
pacientes com risco imunológico intermediário em terapia combinada com inibidores da calcineurina e ácido micofenólico após o período pós-operatório inicial.
Inibidores da mammalian target da rapamicina (m-TOR)
Os inibidores m-TOR podem ser usados
Fraco
para prevenir rejeição em pacientes que
são intolerantes à terapia padrão.
Redução significante da dose do inibidor Forte
da calcineurina em regime combinado
com inibidor m-TOR para prevenir nefrotoxicidade agravada.
Não converter pacientes com proteínúria Forte
e função renal comprometida para inibidores da m-TOR.
Monitorar níveis sanguineos de sirolimus Forte
e everolimos para permitir adequado
ajuste de dose.
Inducão com anticorpos receptores de interleucina-2
Utilizar anticorpos receptores de interleu- Fraco
cina-2 para indução em pacientes risco
imunológico normal com o intuito de
reduzir a incidência de rejeição aguda.
Terpaia indutora de depleção de células-T
Anticorpos depletores de células-T
Fraco
podem ser utilizados na terapia de indução em pacientes de alto risco imunológico.
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Belatacept
Belatacept pode ser utilizado na terapia
Fraco
imunossupressora em pacientes com
baixo risco imunológico, os quais tenham
sorologia para Epstein-Barr vírus positiva.

Complicações imunológicas

Rejeição imunológica é uma causa comum de disfunção
precoce e tardia do enxerto. Há uma grande variação do
momento e gravidade dos episódios de rejeição e como eles
respondem ao tratamento. Há dois tipos principais de reações imunológicas: rejeição mediada por células-T (TCMR) e
rejeição anticorpos-mediadas (ABMR). Rejeições mediadas
por anticorpos e TCMR podem ser diagnosticas em conjunto,
recebendo o nome de rejeição aguda mista. Rejeição mediada
por anticorpos pode ocorrer como rejeição hiperaguda, aguda
ou crônica. ABMR crônica é considerada uma das principais
causas de perda tardia do enxerto.
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Monitorar receptores do transplante
para sinais de rejeição aguda, especialmente durante os seis primeiros meses
do pós-transplante.
Realizar coletas de amostras sanguineas Forte
em combinação com monitoração do
débito urinário e exames ultrassonográficos com o intuito de detectar disfunção
do enxerto durante a hospitalização.

430 Transplante Renal

Descartar imediatamente outras causas
potenciais de disfunção do enxerto nos
casos de suspeita de rejeição aguda.
Ultrassonografia do rim transplantado
deve ser realizada.
Realizar biópsia renal, classificada de
acordo com o critério de Banff mais
recente, em pacientes com suspeita de
episódios de rejeição aguda.
A terapia “às cegas” com esteróides em
bolus pode ser administrada apenas em
caso de presença de contra-indicações
para a biópsia renal.
Realizar, o mais rápido possível, teste
para anticorpos anti-HLA contra o enxerto nos pacientes que sofrem rejeição
aguda.
Rever a terapia imunosupressora de
todos os pacientes com rejeição, incluindo a aderência do paciente à medicação,
o que é de particular importância nas
rejeições tardias.

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Rejeição hiperaguda
Rejeição hiperaguda é o mais dramático e destrutivo ataque
imunológico ao enxerto. Resulta de anticorpos IgG complemento-fixados em circulação, especificamente reativos
contra antígenos incompatíveis do doador, os quais se ligam
entre si e destroem o endotélio vascular em minutos ou
horas após a vascularização.
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Recomendação
Prevenir a rejeição hiperaguda através
de adequada compatibilidade de grupo
sanguineo ABO e HLA de doadores e
receptores.

Grau de
Recomendação
Forte

Tratamento da rejeição aguda mediada por células-T
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Utilizar terapia com esteróides em bolus
como primeira linha de tratamento para
rejeição mediada por células-T, além de
garantir que a imunosupressão em vigência está sendo feita de forma adequada.
Em rejeição grave ou esteróide-resistente, Forte
utilizar imunosupressão intensificada,
tratamento com esteróides em alta dose,
e eventualmente agentes depletores de
células-T.
Tratamento da rejeição mediada por anticorpos
Recomendação
Tratamento da rejeição mediada por
anticorpos deve incluir eliminação dos
anticorpos.
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Grau de
Recomendação
Forte

Seguimento pós-transplante

A função do enxerto em longo prazo é de vital importância
para o sucesso do transplante. Dessa maneira, seguimento
em longo prazo por equipe médica especializada em transplantes é essencial para detectar precocemente complicações ou disfunções do enxerto e assegurar aderência ao regime de imunosupressão.
Recomendações

Grau de
Recomendação
Forte

Fornecer seguimento regular de longo
prazo para toda a vida por especialistas
treinados e capacitados em transplante
ao menos a cada seis meses a um ano.
Orientar pacientes quanto mudanças
Forte
necessárias no estilo de vida, potenciais
complicações, e a importância da aderência aos seus regimes de imunosupressão.
Monitorar regularmente (aproximadaForte
mente a cada quatro a oito semanas) a
creatinina sérica, taxa de filtração glomerular estimada, pressão arterial, excreção
urinária de proteínas, imunosupressão e
complicações após o transplante renal.
Mudanças nesses parâmetros ao longo
do tempo devem desencadear novas
medidas diagnósticas, que incluem biópsia renal, busca por causas infecciosas e
anticorpos anti-HLA.
Realizar ultrassonografia do enxerto, em
Forte
caso de disfunção do enxerto, para descartar obstrução e estenose da artéria renal.

Transplante Renal 433

Em pacientes com fibrose intersticial e
atrofia tubular em vigência de terapia
com inibidor da calcineurina e/ou com
sinais histológicos sugestivos de toxicidade por inibidor de calcineurina (por
exemplo: hialinose arteriolar, fibrose listrada) considerar redução ou retirada do
inibidor da calcineurina.
Iniciar tratamento médico apropriado
para controle da hipertensão, diabetes,
proteinúria, fatores de risco cardíaco,
infecções e outras complicações de
acordo com os guidelines vigentes.

434 Transplante Renal

Forte

Forte
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DIRETRIZES EM
TROMBOPROFILAXIA NA CIRURGIA
UROLÓGICA
K.A.O. Tikkinen (Coordenador), R. Cartwright, M.K. Gould, R.
Naspro, G. Novara, P.M. Sandset, P.D. Violette, G.H. Guyatt

Introdução

Através de estudos recentes e evidências, as diretrizes da EAU
para tromboprofilaxia fornecem um guia baseado em evidências em relação aos cuidados pós-operatórios de prevenção
da trombose e manejo perioperatório de agentes antitrombóticos em urologia.
O Painel de Tromboprofilaxia usou o Grading of
Recomendations Assesment, Development and Evaluation
(GRADE) para avaliação da qualidade das evidências e graus
de recomendações. O GRADE fornece quatro níveis de qualidade de evidências, refletindo o grau de certeza ou confiança
das evidências: alto, moderado, baixo e muito baixo. A força
da recomendação define o quanto nós podemos confiar que
efeitos desejáveis de uma intervenção superam efeitos indesejáveis. GRADE classifica as recomendações como fortes ou
fracas.

Tromboprofilaxia pós-operatória

Esta diretriz fornece uma orientação risco-específica para procedimentos e pacientes, considerando o benefício da redução
do tromboembolismo venoso (TEV) em relação ao aumento
do risco de sangramento no paciente. O painel fornece recomendações para numerosos procedimentos urológicos, com
variações conforme o perfil de risco do paciente (Tabela 1).
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Quando produzidas as orientações, o Painel primeiro calculou
o benefício líquido (redução de risco absoluto de TEV - aumento absoluto do risco de sangramento) e então considerou
a qualidade da evidência para a profilaxia farmacológica e
mecânica (Figura 1).
Tabela 1: Tromboembolismo venoso (TEV) de acordo com
fatores de risco do paciente
Baixo Risco
Médio Risco

Alto Risco

Fatores de Risco
Sem fatores de risco
Algum dos seguintes: idade de 75 anos ou
mais; IMC de 35 ou mais; TEV em familiar de
primeiro grau (pais, irmão ou filho)
TEV prévio; pacientes com combinação de
dois ou mais fatores de risco

Tromboprofilaxia na Cirurgia Urológica 437

Proporção (%) de risco cumulativo

Figura 1: Proporção de risco cumulativo (%) de tromboembolismo venoso (TEV) e sangramento maior por semana desde a
cirurgia durante as primeiras 4 semanas de pós-operatório
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89.2%
28 dias de pós-operatório
100.0%

O padrão de sangramento retratado se aplica à maioria dos
sangramentos para a maioria das cirurgias. Entretanto, algumas cirurgias urológicas, tais como ressecções transuretrais
de próstata (RTUP), são associados com sangramento tardio.
Isto é tipicamente menor, e ocorre em torno de 10 dias após a
cirurgia.
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Recomendações gerais para todos os procedimentos

As orientações a seguir aplicam-se a todas as recomendações
para cada procedimento específico:
• Todas as recomendações são baseadas em um horário de
início na manhã seguinte ao dia da cirurgia.
• A duração ideal para a profilaxia farmacológica para todas
as recomendações é de aproximadamente 4 semanas após
a cirurgia.
• Há um número aceitável de alternativas para profilaxia farmacológica (Tabela 2).
• Todas as recomendações para profilaxia mecânica vão até
o início da deambulação.
Tabela 2: Alternativas para profilaxia medicamentosa
Agente Farmacológico
Heparinas de Baixo
Peso Molecular:
Dalteparina
Enoxaparina
Tinzaparina
Heparina Não
Fracionada
Fondaparinux
Anticoagulantes orais
de ação direta#:
Dabigatran#
Apixaban
Edoxaban
Rivaroxaban

Dose*

5.000 UI injetável 1 vez ao dia
40 mg injetável 1 vez ao dia
3.500/4.500 UI injetável 1 vez ao dia
5000 UI injetável 2-3 vezes ao dia
2,5 mg injetável 1 vez ao dia

220 mg via oral 1 vez ao dia
2,5 mg via oral 1 vez ao dia
30 mg via oral 1 vez ao dia
10 mg via oral 1 vez ao dia

*Doses devem ser corrigidas se função renal prejudicada
# Fondaparinux e agentes anticoagulantes de ação direta não
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foram suficientemente estudados em urologia para garantir
uso on-label na profilaxia da TEV pós-operatória

Recomendações para profilaxia em procedimentos
específicos de acordo com o risco do paciente
Cirurgia ambulatorial
R1. Em todos os pacientes submetidos a cirurgias ambulatoriais
menores (por exemplo, circuncisão, hidrocelectomia e vasectomia), o Painel recomenda ser contra a profilaxia farmacológica
(forte, evidência de qualidade moderada), e é contra o uso de
profilaxia mecânica (forte, evidência de qualidade moderada).
Cistectomia radical aberta
R2. Em todos os pacientes submetidos à cistectomia radical
aberta, o Painel recomenda o uso de profilaxia farmacológica
(forte, evidência de moderada a alta qualidade dependendo da
estratificação de risco), e sugere o uso de profilaxia mecânica
(fraco, evidência de baixa qualidade).
Cistectomia radical robótica
R3. Em todos os pacientes submetidos a cistectomia radical
robótica, o Painel sugere o uso de profilaxia farmacológica
(fraco, evidência de baixa qualidade), e sugere o uso de profilaxia mecânica (fraco, evidência de baixa qualidade).
Prostatectomia radical laparoscópica
R4. Para pacientes submetidos a prostatectomia radical laparoscópica sem linfadenectomia pélvica (LNDP), para aqueles
com baixo risco de TEV, o Painel recomenda o não uso de profilaxia farmacológica (forte, evidência de qualidade moderada) e
sugere ser contra o uso de profilaxia mecânica (fraco, evidência
de baixa qualidade); para aqueles de risco moderado a alto,
o Painel sugere ser contra o uso de profilaxia farmacológica
(fraco, evidência de qualidade moderada a alta) e sugere que
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se use profilaxia mecânica (fraco, evidência de baixa qualidade).
R5. Para pacientes submetidos a prostatectomia radical laparoscópica com LNDP padrão, para aqueles com baixo risco de
TEV, o painel recomenda o não uso de profilaxia medicamentosa (forte, evidência de qualidade moderada); para aqueles
com médio risco, o Painel sugere ser contra o uso de profilaxia
farmacológica (fraco, evidência de moderada qualidade); para
aqueles de alto risco, o Painel recomenda o uso de profilaxia
farmacológica (forte, evidência de alta qualidade); e para todos
os pacientes, o Painel sugere o uso de profilaxia mecânica
(fraco, evidência de baixa qualidade).
R6. Para pacientes submetidos a prostatectomia radical
laparoscópica com LNDP estendida, para aqueles de baixo
risco para TEV, o painel sugere ser contra o uso de profilaxia
medicamentosa (fraco, evidência de qualidade moderada);
para aqueles de risco médio, o Painel sugere o uso de profilaxia
medicamentosa (fraco, evidência de alta qualidade); para aqueles de alto risco, o Painel recomenda o uso de profilaxia medicamentosa (forte, evidência de alta qualidade); e para todos os
pacientes, o Painel sugere o uso de profilaxia mecânica (fraco,
evidência de baixa qualidade).
Prostatectomia radical aberta
R7. Para os pacientes submetidos a prostatectomia radical
aberta sem LNDP ou com LNDP padrão, para aqueles de baixo
risco de TEV, o uso de profilaxia medicamentosa é sugerido
(fraco, evidência de qualidade moderada); para aqueles de
médio e alto risco, o uso de profilaxia medicamentosa é recomendado (forte, evidência de qualidade moderada a alta); e
para todos os pacientes, o Painel sugere o uso de profilaxia
mecânica (fraco, evidência de baixa qualidade).
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R8. Para todos os pacientes submetidos a prostatectomia
radical aberta com LNDP estendida, o Painel recomenda o
uso de profilaxia farmacológica (forte, evidência de qualidade moderada a alta), e sugere o uso de profilaxia mecânica
(fraco, evidência de baixa qualidade).
Prostatectomia radical robótica
R9. Para pacientes submetidos a prostatectomia radical
robótica sem LNDP, para aqueles de baixo risco para TEV, a
recomendação do Painel recomenda não fazer uso de profilaxia farmacológica (forte, evidência de qualidade moderada)
e sugere não usar \ profilaxia mecânica (fraco, evidência de
baixa qualidade); para aqueles de risco médio e alto, o Painel
sugere não usar profilaxia farmacológica (fraco, evidência de
qualidade moderada) e sugere o uso de profilaxia mecânica
(fraco, evidência de baixa qualidade).
R10. Para pacientes submetidos a prostatectomia radical
robótica com LNDP padrão, para aqueles de baixo risco para
TEV, o Painel é contra a recomendação de profilaxia farmacológica (forte, evidência de qualidade moderada); para aqueles
de médio risco, o Painel sugere não usar profilaxia farmacológica (fraco, evidência de qualidade moderada); para aqueles
de alto risco, o Painel sugere o uso de profilaxia farmacológica
(fraco, evidência de qualidade moderada); e para todos os
pacientes, o Painel sugere o uso de profilaxia mecânica (fraco,
evidência de baixa qualidade).
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R11. Para pacientes submetidos a prostatectomia radical
robótica com LNDP estendida, para aqueles de baixo risco
de TEV, o Painel sugere o não uso de profilaxia farmacológica
(fraco, evidência de qualidade moderada); para aqueles de
risco médio, o Painel sugere o uso de profilaxia farmacológica
(fraco, evidência qualidade moderada); para aqueles de alto
risco, o Painel recomenda o uso de profilaxia farmacológica
(forte, evidência de qualidade moderada); e para todos os
pacientes, o Painel sugere o uso de profilaxia mecânica (fraco,
evidência de baixa qualidade).
Nefrectomia
R12. Para pacientes submetidos a nefrectomia parcial laparoscópica, para aqueles de baixo e médio risco de TEV, o Painel
sugere não usar profilaxia farmacológica (fraco, evidência de
baixa qualidade); para aqueles de alto risco, o Painel recomenda o uso de profilaxia farmacológica (forte, evidência
de qualidade moderada); e para todos os pacientes, o Painel
sugere o uso de profilaxia mecânica (fraco, evidência de baixa
qualidade).
R13. Para todos os pacientes submetidos a nefrectomia parcial aberta, o Painel sugere o uso de profilaxia farmacológica
(fraco, evidência de qualidade muito baixa), e sugere o uso
de profilaxia mecânica (fraco, evidência de qualidade muito
baixa).
R14. Para pacientes submetidos a nefrectomia parcial robótica, para aqueles de baixo risco, o Painel sugere o não uso de
profilaxia farmacológica (fraco, evidência de qualidade moderada); para aqueles de risco médio, o Painel sugere o uso de
profilaxia farmacológica (fraco, evidência de qualidade moderada); para aqueles de alto risco, o Painel recomenda o uso de
profilaxia farmacológica (forte, evidência de alta qualidade);
Tromboprofilaxia na Cirurgia Urológica 443

e para todos os pacientes, o Painel sugere o uso de profilaxia
mecânica (fraco, evidência de baixa qualidade).
R15. Para pacientes submetidos a nefrectomia radical laparoscópica, para aqueles de risco baixo ou médio de TEV, o Painel
sugere ser contra o uso de profilaxia farmacológica (fraco, evidência de qualidade muito baixa); para aqueles de alto risco,
o Painel sugere o uso de profilaxia farmacológica (fraco, evidência de qualidade muito baixa); e para todos os pacientes,
o Painel sugere o uso de profilaxia mecânica (fraco, evidência
de qualidade muito baixa).
R16. Para pacientes submetidos a nefrectomia radical aberta,
o Painel sugere o uso de profilaxia farmacológica (fraco, evidência de qualidade muito baixa), e sugere o uso de profilaxia
mecânica (fraco, evidência de baixa qualidade).
R17. Para todos os pacientes submetidos a nefrectomia radical
com trombectomia, o Painel sugere o uso de profilaxia farmacológica (fraco, evidência de qualidade muito baixa) e sugere
o uso de profilaxia mecânica (fraco, evidência de qualidade
muito baixa).
R18. Para todos os pacientes submetidos a nefroureterectomia aberta, o Painel sugere o uso de profilaxia farmacológica
(fraco, evidência de qualidade muito baixa), e sugere o uso
de profilaxia mecânica (fraco, evidência de qualidade muito
baixa).
R19. Para todos os pacientes submetidos a linfadenectomia
retroperitoneal primária com preservação nervosa, o Painel
sugere o uso de profilaxia farmacológica (fraco, evidência de
qualidade muito baixa), e sugere o uso de profilaxia mecânica
(fraco, evidência de qualidade muito baixa).
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Procedimentos urológicos não oncológicos
R20. Para todos os pacientes submetidos a ressecção transuretral de próstata (RTUP) ou procedimento equivalente, o
Painel sugere não usar profilaxia farmacológica (fraco, evidência de qualidade muito baixa); para aqueles de baixo e médio
risco de TEV, o Painel sugere o não uso de profilaxia mecânica
(fraco, evidência de baixa qualidade); e para aqueles de alto
risco, o Painel sugere o uso de profilaxia mecânica (fraco, evidência de baixa qualidade).
R21. Para pacientes submetidos a nefrectomia laparoscópica
de doador ou nefrectomia aberta de doador, para aqueles de
baixo risco para TEV, o Painel sugere ser contra o uso de profilaxia farmacológica (fraco, evidência de qualidade muito baixa
ou baixa), e sugere ser contra a profilaxia mecânica (fraco,
evidência de qualidade muito baixa ou baixa); para pacientes de risco médio, o Painel sugerir o não uso de profilaxia
farmacológica (fraco, evidência de qualidade muito baixa ou
baixa), e sugere o uso de profilaxia mecânica (fraco, evidência
de qualidade muito baixa ou baixa); e para pacientes de alto
risco, o Painel sugere o uso de profilaxia farmacológica (fraco,
evidência de qualidade muito baixa ou baixa), e sugere o uso
de profilaxia mecânica (fraco, evidência de qualidade muito
baixa ou baixa).
R22. Para todos os pacientes submetidos a cirurgia de prolapso aberta ou cirurgia reconstrutiva pélvica, o Painel sugere
não usar profilaxia farmacológica (fraco, evidência de qualidade muito baixa); para aqueles de baixo e médio risco para TEV,
o Painel sugere não usar profilaxia mecânica (fraco, evidência
de qualidade muito baixa ou baixa); enquanto que para aqueles de alto risco, o Painel sugere o uso de profilaxia mecânica
(fraco, evidência de qualidade muito baixa ou baixa).
R23. Para todos os pacientes submetidos a nefrolitotomia
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percutânea, o Painel sugere ser contra o uso de profilaxia farmacológica (fraco, evidência de qualidade muito baixa); para
aqueles de baixo e médio risco de TEV, o Painel sugere não
usar profilaxia mecânica (fraco, evidência de qualidade muito
baixa); enquanto que para aqueles de alto risco, o Painel sugere o uso de profilaxia mecânica (fraco, evidência de qualidade
muito baixa).

Manejo perioperatório de agentes antitrombóticos em
urologia
Em princípio, há quatro opções de manejo no uso de agentes
antitrombóticos (Figura 2) durante o período perioperatório:
1. postergar a cirurgia até o momento em que os agentes
antitrombóticos não são mais necessários;
2. Suspender o agente antitrombótico antes da cirurgia e
reiniciar alguns dias depois da cirurgia;
3. Continuar o uso durante o procedimento cirúrgico;
4. Administrar agentes antitrombóticos alternativos que
ainda podem reduzir o risco de trombose, mas com
menos risco de sangramento do que os agentes que o
paciente estava usando (anticoagulação em ponte ou
“bridging”)
Recentes evidências demonstram que o bridging aumenta
sangramento sem prevenir trombose. Assim sendo, o Painel
faz uma de duas recomendações para pacientes recebendo
agentes antitrombóticos regularmente e que farão uma cirurgia:
1. suspender a terapia antitrombótica para o período da
cirurgia;
2. Naqueles com um risco muito elevado de trombose
durante determinado período, postergar a cirurgia até
que o risco diminua. Se isto não é possível, pode ser
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aconselhável continuar a terapia antitrombótica ou fazer
anticoagulação em ponte.
Figura 2: Os agentes antitrombóticos mais amplamente usados em pacientes que fazem cirurgia urológica.
Tempo necessário de suspensão das medicações antes da
cirurgia (se desejável) apresentado entre parênteses.

Agentes Anticoagulantes
Fibrilação Atrial e trombose
venosa, raramente
trombose arterial

Agentes Antiplaquetários
Doenças arteriais, raramente
trombose venosa

Inibidores diretos da trombina

Dabigatran

(1–3 dias)

Inibidores indiretos da trombina

HNF
HBPM
Fondaparinux

(12 horas)
(12–24 horas)
(24 horas)

Antagonistas da Vitamina K

Varfarina

(3–5 dias)

Inibidores diretos Xa

Apixaban
Edoxaban
Rivaroxaban

(1–3 dias)
(1–3 dias)
(1–3 dias)

Inibidores da COX

Aspirina

(3–7 dias)

Inibidores da Glicoproteína IIb/IIIa

Abciximab
Eptifibatibe
Tirofiban

(5 dias)
(5 dias)
(5 dias)

Inibidores ADP

Clopidogrel
Prasugrel
Ticagrelor

(5 dias)
(5(–7) dias)
(5 dias)

Recomendações para manejo perioperatório

Cinco dias é um tempo apropriado para suspensão de agentes
antiplaquetários antes da cirurgia, enquanto que o tempo
ótimo de parada varia de acordo com os vários anticoagulantes (para detalhes, veja Figura 2)
R24. Em todos os pacientes recebendo agentes antiplaquetários (aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor), exceto naqueles com risco muito alto de trombose (ver recomendações 26
e 27), o Painel recomenda parar os agentes antiplaquetários
antes da cirurgia e não iniciar terapias antitrombóticas alternativas (forte, evidência de alta qualidade).
R25. Em pacientes nos quais os agentes antiplaquetários
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foram suspensos antes da cirurgia, o Painel recomenda reinício quando o risco de sangramento não é mais elevado - tipicamente quatro dias de pós-operatório - ao invés evitar o uso
por longos períodos (forte, evidência de qualidade moderada).
R26. Em pacientes que usam agentes antiplaquetários e com
risco muito elevado de trombose (aqueles com stents recobertos com agentes farmacológicos implantados dentro de 6
meses, aqueles com stents metálicos implantados dentro de 6
semanas, aqueles com acidente isquêmico transitório ou acidente vascular cerebral dentro de 30 dias), nos quais a cirurgia
possa ser postergada, o Painel recomenda postergar a cirurgia
(forte, evidência de alta qualidade).
R27. Em pacientes que estão recebendo agentes antiplaquetários, com risco muito alto de trombose (aqueles com stents
recobertos com agentes farmacológicos implantados dentro de
6 meses, aqueles com stents metálicos implantados dentro de
6 semanas, aqueles com acidente isquêmico transitório ou acidente vascular cerebral dentro de 30 dias), nos quais a cirurgia
não pode ser postergada, o Painel sugere continuar as medicações durante a cirurgia (fraco, evidência de baixa qualidade).
R28. Em todos os pacientes recebendo agentes anticoagulantes (heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular, variaria, fondaparinux, dabigatran, apixaban, rivaroxaban,
edoxaban), exceto naqueles com risco muito alto de trombose
(ver recomendação 26), o Painel recomenda suspender o
medicamento antes da cirurgia (ver Figura 2) e não iniciar
outra alternativa para terapia antitrombótica (forte, evidência
de alta qualidade).
Nota: Pacientes com clearance da creatinina < 30 ml/min
não deveriam receber dabigatran, apixaban, rivaroxaban ou
edoxaban.
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R29. Em pacientes nos quais os anticoagulantes foram suspensos antes da cirurgia, o Painel recomenda reiniciar quando
o risco de sangramento não é mais elevado - tipicamente
quatro dias após a cirurgia, ao invés de evitar o uso por longos
períodos (forte, evidência de qualidade moderada).
R30. Em pacientes com uma TEV recente, é recomendado que
a cirurgia seja postergada por pelo menos 1 mês, e se possível
por três meses, para permitir a suspensão da anticoagulação
no pré-operatório, ao invés de operar dentro do primeiro mês
da trombose (forte, evidência de alta qualidade).
R31. Em pacientes recebendo algum anticoagulante com
uma trombofilia severa, tais como deficiência de antitrombina e síndrome do anticorpo antifosfolipídeo, o Painel sugere
anticoagulação ou com heparina ou com heparina de baixo
peso molecular durante a cirurgia, ao invés de parar a anticoagulação antes e depois da cirurgia (fraco, evidência de baixa
qualidade).
R32. Em pacientes com próteses cardíacas valvares metálicas
de alto risco, tais como válvulas cate-ball, recebendo varfarina, o Painel recomenda bridging com heparina de baixo peso
molecular antes e após a cirurgia, ao invés de descontinuar
a anticoagulação no perioperatório (forte, evidência de alta
qualidade). A anticoagulação nesses pacientes envolve parar
a varfarina 5 dias antes da cirurgia, iniciar a heparina de baixo
peso molecular quatro dias antes, não administrar a heparina
de baixo peso molecular no dia da cirurgia, e reiniciar a heparina de baixo peso molecular e varfarina após a cirurgia.
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Aviso legal
As diretrizes clínicas da European Association of Urology
(EAU), publicadas por seu Escritório de Diretrizes (Guidelines
Office), sistematicamente desenvolvem recomendações
baseadas em evidências que incorporam dados de revisão
abrangente da literatura, considerando os estudos mais
recentes publicados (até a data de publicação do livro).
O objetivo das diretrizes clínicas é auxiliar os médicos na
tomada de decisões sobre seus pacientes. Entretanto, a
adesão a uma diretriz não é garantia de sucesso terapêutico.
Em última análise, os profissionais da área da saúde devem
tomar suas próprias decisões terapêuticas individualizadas,
depois de consultar seus pacientes, usando seu julgamento
clínico, conhecimento e expertise. Uma diretriz não deve
substituir o julgamento clínico no diagnóstico e tratamento do
paciente individual.
As diretrizes podem não ser completas ou precisas. A EAU
e Escritório de Diretrizes (Guidelines Office), os membros
de seus conselhos e funcionários se isentam de toda
responsabilidade pela precisão ou abrangência de uma
diretriz, bem como, se isentam de todas as garantias,
expressas ou implícitas, relacionadas ao seu uso incorreto.
Usuários de diretrizes sempre são convidados a procurar
informações mais recentes que possam impactar as
recomendações de diagnóstico e tratamento contidas em
uma diretriz.
Devido a sua natureza única – como todas as diretrizes
internacionais, as diretrizes da EAU não estão incorporadas
dentro de um contexto de saúde específico - variações nos
cenários clínicos, recursos ou características comuns dos
pacientes, não são contabilizadas.
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