
 

Procedimentos endourológicos 
 

Condição Recomendações Fundamentação Duração média de internação 

Litíase ou obstrução do trato 
urinário alto por outras causas 

Considerar abreviação da propedêutica 
com ultrassonografia em vez de TC se 
plano de contingência ou logística 
institucional priorizar TC para casos 
suspeitos de Covid-19 
 
A maioria dos procedimentos deve ser 
adiada, EXCETO situações com 
obstrução e/ou infecção: 
 
Nessas situações, optar na maioria dos 
casos por colocação de cateter duplo J 
ou nefrostomia, de preferência com 
procedimentos com anestesia local ou 
sedação sem intubação. 

O cateter duplo J ou nefrostomia pode 
ser colocado com anestesia local, 
sedação leve ou raquidiana, 
dispensando uso de ventilador. 
 
Se for necessário procedimento com 
anestesia geral, tomar todas as 
precauções para evitar contaminação 
por aerossol. 

Geralmente ambulatorial ou pernoite 
(exceto se infecção grave). 

Portadores de cateter duplo J Postergar a maioria dos procedimentos. A maioria dos cateteres pode 
permanecer de 6 a 12 meses sem 
maiores problemas. 
 
Sintomas do cateter duplo J podem ser 
tratados medicamentosamente. 

Ambulatorial 

HPB com sintomas urinários 
severos e/ou obstrução urinária 
infravesical 
 
Retenção vesical por coágulos 

Postergar cirurgias para HPB (RTU-P, 
vaporização com Greenlight, 
enucleação/HOLEP, etc). 
 
Esvaziamento vesical por via uretral ou 
suprapúbica fracionadamente, para 
evitar hemorragia ex-vacuum que 
detenha o paciente no ambiente 
hospitalar. 
 

Retenção urinária aguda pode ser 
tratada com sonda vesical de demora 
pela via uretral ou cistostomia, sem 
necessidade de anestesia. 
 
Pacientes com infecção crônica ou de 
repetição podem ser deixados em 
tratamento supressivo. 
 
Casos de retenção urinaria aguda com 
coágulos podem eventualmente ser 

RTU-p com 1 a 2 dias de internação, 
procedimentos com laser 1 dia ou 
hospital-dia. 
 
Sondagem vesical é procedimento 
ambulatorial. 



 
Considerar tratamento não-cirúrgico dos 
coágulos vesicais com agentes 
trombolíticos (alteplase, estreptoquinase, 
etc.) ou evacuação de coágulos com 
bainha 25Fr do cistoscópio e sucção, 
com anestesia local. 

tratados conservadoramente, conforme 
indicam pequenas séries de casos. 

Biópsia de próstata Postergar biópsias de próstata. 
 
Considerar biópsia apenas se suspeita 
de paciente com câncer de alto risco e 
se a situação de emergência da 
pandemia for prolongada. 

Um atraso de 3 a 6 meses não costuma 
resultar em piores desfechos clínicos na 
maioria dos pacientes com câncer de 
próstata. 

Procedimento ambulatorial, 1 a 3% de 
risco de prostatite necessitando 
internação por 7 dias. 
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