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PROTOCOLO PARA CIRURGIA SEGURA 
1. Finalidade 
A finalidade deste protocolo é determinar as medidas a serem implantadas para reduzir a 
ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento 
da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos, no local correto e no paciente correto, 
por meio do uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura desenvolvida pela Organização 
Mundial da Saúde - OMS1. 
2. Justificativa 
O volume anual de cirurgias de grande porte foi estimado entre 187 e 281 milhões, a partir 
de dados de 56 países, o que representa, aproximadamente, uma cirurgia para cada 25 pessoas 
por ano2. Nas últimas décadas, as técnicas cirúrgicas foram bastante aperfeiçoadas, aumentando 
as oportunidades de tratamento de patologias complexas. No entanto, esses avanços também 
aumentaram, de modo expressivo, o potencial de ocorrência de erros que podem resultar em 
dano para o paciente e levar à incapacidade ou à morte 3. 
Revisão sistemática realizada em 2008 sobre a ocorrência de eventos adversos em pacientes 
internados revelou que 01 (um) em cada 150 (cento e cinquenta) pacientes hospitalizados morre 
em consequência de um incidente. O mesmo estudo revelou que quase dois terços dos eventos 
adversos ocorridos em ambiente hospitalar foram associados ao cuidado cirúrgico4. As taxas de 
eventos adversos em cirurgia geral variam, segundo diferentes estudos e métodos de avaliação, 
entre 2% e 30%5. 
Os problemas associados à segurança cirúrgica são bem conhecidos nos países 
desenvolvidos, porem menos estudados nos países em desenvolvimento. Há relatos 
internacionais de recorrentes e persistentes ocorrências de cirurgias em locais errados, em 
órgãos vitais como pulmões e cérebro, além de pacientes que tiveram o rim, a glândula adrenal, 
a mama ou outro órgão sadio removido. A atenção que tais eventos invariavelmente atraem na 
mídia abala a confiança do público nos sistemas de saúde e nos profissionais de saúde. 
Estima-se que as cirurgias em local errado e no paciente errado ocorram em cerca de 01 em 
cada 50.000 a 100.000 procedimentos nos Estados Unidos (EUA), equivalendo a 1.500 a 2.500 
eventos adversos deste tipo por ano6,7. Uma análise de eventos sentinelas relatados pela Joint 
Commission (JC), dos EUA, entre 1995 e 2006, apontou que 13% dos eventos adversos 
relatados devia-se a cirurgias em sítios errados8. 
A literatura corrobora com a suposição de que a cirurgia em local errado é mais comum em 
certas especialidades, particularmente em cirurgias ortopédicas. Em um estudo com 1.050 
cirurgiões de mão, 21% relataram ter realizado pelo menos uma cirurgia em local errado em 
suas carreiras9. Uma análise dos acionamentos de seguros para erro médico que ocorreram após 
cirurgias ortopédicas demostraram que 68% derivaram de cirurgias em locais errados 10. 
Existem evidências de que a Lista de Verificação de Cirurgia Segura reduz 
complicações e salva vidas. Estudo realizado em oito países encontrou uma redução de 11% 
para 7% da ocorrência de complicações em pacientes cirúrgicos e uma diminuição de 
mortalidade de 1,5% para 0,8% com a adoção da lista de Verificação. Um estudo holandês 
mostra uma queda nas complicações entre pacientes cirúrgicos de 15,4% para 10,6% e da 
mortalidade de 1,5% para 0,8%. 
A Lista de Verificação foi aprovada por 25 países, que declararam ter mobilizado 
recursos para sua implementação e, em novembro de 2010, 1.788 hospitais no mundo haviam 
relatado o seu uso11. Nos últimos quatro anos, com o apoio da Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ), dos EUA, um grupo de especialistas das áreas de qualidade do cuidado e 
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segurança do paciente, conduziu uma abrangente e rigorosa revisão sistemática sobre a 
evidência científica do que denominaram de Estratégias para a Segurança do Paciente (Patient 
Safety Strategies - PSSs). O estudo indicou a implementação de 22 estratégias com evidências 
suficientemente robustas para melhorar a segurança, considerando entre as estratégias, a 
implementação da Lista de Verificação de Cirurgia Segura como fortemente recomendada12. 
 
3. Abrangência 
O protocolo para Cirurgia Segura deverá ser aplicado em todos os locais dos 
estabelecimentos de saúde em que sejam realizados procedimentos, quer terapêuticos, quer 
diagnósticos, que impliquem em incisão no corpo humano ou em introdução de equipamentos 
endoscópios, dentro ou fora de centro cirúrgico, por qualquer profissional de saúde. 
 
4. Definições 
4.1. Lista de Verificação: lista formal utilizada para identificar, comparar e verificar um 
grupo de itens/procedimentos 13. 
4.2. Demarcação de Lateralidade: demarcação de local ou locais a ser operados. Esta 
demarcação é particularmente importante em casos de lateralidade (distinção entre 
direita e esquerda), estruturas múltiplas (p.ex. dedos das mãos e dos pés, costelas) e 
níveis múltiplos (p.ex. coluna vertebral). 
4.3. Condutor da Lista de Verificação: profissional de saúde (médico ou profissional da 
enfermagem), que esteja participando da cirurgia e seja o responsável por conduzir a 
aplicação da lista de verificação, de acordo com diretrizes da instituição de saúde. 
4.4. Segurança Anestésica: conjunto de ações realizadas pelo anestesiologista, que visa à 
redução da insegurança anestésica por meio da inspeção formal do equipamento 
anestésico, da checagem dos medicamentos e do risco anestésico do paciente antes da 
realização de cada cirurgia. Este procedimento deve seguir as orientações contidas no 
Manual para Cirurgia Segura da OMS, traduzido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. 
4.5. Equipe cirúrgica: equipe composta por cirurgiões, anestesiologistas, profissionais de 
enfermagem, técnicos e todos os profissionais envolvidos na cirurgia. 
5. Intervenção 
Muitos fatores concorrem para que um procedimento cirúrgico seja realizado de forma 
segura: profissionais capacitados, ambiente, equipamentos e materiais adequados para a 
realização do procedimento, conformidade com a legislação vigente, entre outros. Entretanto, 
este protocolo trata especificamente da utilização sistemática da Lista de Verificação de 
Cirurgia Segura como uma estratégia para reduzir o risco de incidentes cirúrgicos. Baseia-se na 
Lista de Verificação de Cirurgia Segura e no Manual de Cirurgia Segura, desenvolvidos pela 
OMS14 

 
Todas as instruções contidas neste protocolo deverão ser adequadas à realidade de cada instituição, respeitando-se os 
princípios de cirurgia segura. 

A Lista de Verificação divide a cirurgia em três fases: 
I - Antes da indução anestésica; 
II - Antes da incisão cirúrgica; e 
III - Antes do paciente sair da sala de cirurgia. 
Cada uma dessas fases corresponde a um momento específico do fluxo normal de um 
procedimento cirúrgico. Para a utilização da Lista de Verificação, uma única pessoa deverá ser 
responsável por conduzir a checagem dos itens. Em cada fase, o condutor da Lista de 
Verificação deverá confirmar se a equipe completou suas tarefas antes de prosseguir para a 
próxima etapa. Caso algum item checado não esteja em conformidade, a verificação deverá ser 
interrompida e o paciente mantido na sala de cirurgia até a sua solução. 
5.1. Antes da indução anestésica: 
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O condutor da Lista de Verificação deverá: 
5.1.1. Revisar verbalmente com o próprio paciente, sempre que possível, que sua 
identificação tenha sido confirmada. 
5.1.2. Confirmar que o procedimento e o local da cirurgia estão corretos. 
5.1.3. Confirmar o consentimento para cirurgia e a anestesia. 
5.1.4. Confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e sua demarcação 
5.1.5. Confirmar a conexão de um monitor multiparâmetro ao paciente e seu 
funcionamento. 
5.1.6. Revisar verbalmente com o anestesiologista, o risco de perda sanguínea do 
paciente, dificuldades nas vias aéreas, histórico de reação alérgica e se a 
verificação completa de segurança anestésica foi concluída. 
5.2. Antes da incisão cirúrgica (Pausa Cirúrgica) 
Neste momento, a equipe fará uma pausa imediatamente antes da incisão cirúrgica para realizar 
os seguintes passos: 
5.2.1. A apresentação de cada membro da equipe pelo nome e função. 
5.2.2. A confirmação da realização da cirurgia correta no paciente correto, no sítio 
cirúrgico correto. 
5.2.3. A revisão verbal, uns com os outros, dos elementos críticos de seus planos para a 
cirurgia, usando as questões da Lista de Verificação como guia. 
5.2.4. A confirmação da administração de antimicrobianos profiláticos nos últimos 60 
minutos da incisão cirúrgica. 
5.2.5. A confirmação da acessibilidade dos exames de imagens necessários. 
5.3. Antes do paciente sair da sala de cirurgia 
A equipe deverá revisar em conjunto a cirurgia realizada por meio dos seguintes passos: 
5.3.1. A conclusão da contagem de compressas e instrumentais. 
5.3.2. A identificação de qualquer amostra cirúrgica obtida. 
5.3.3. A revisão de qualquer funcionamento inadequado de equipamentos ou questões 
que necessitem ser solucionadas. 
5.3.4. A revisão do plano de cuidado e as providencias quanto à abordagem pósoperatória 
e da recuperação pós-anestésica antes da remoção do paciente da sala 
de cirurgia. 
 
6. Procedimento operacional 
6.1. Antes da indução anestésica 
A etapa - antes da indução anestésica - requer a presença do anestesiologista e da equipe de 
enfermagem. 
Segue o detalhamento de cada um dos procedimentos desta etapa: 
6.1.1. Confirmar a identificação do paciente, do sítio cirúrgico, do procedimento e do 
consentimento informado. 
O condutor da Lista de Verificação confirma verbalmente com o paciente sua identificação, 
o tipo de procedimento planejado, o sítio cirúrgico e a assinatura do consentimento para cirurgia. 
Quando a confirmação pelo paciente não for possível, como no caso de crianças ou pacientes 
incapacitados, um tutor ou familiar poderá assumir esta função. 
Os Termos de Consentimento Informados - cirúrgicos e anestésicos - devem ser assinados 
pelo paciente ou seu representante legal, após os esclarecimentos feitos por médico membro da 
equipe cirúrgica, antes do encaminhamento do paciente para o local de realização do 
procedimento cirúrgico. 
6.1.2. Demarcar o sítio cirúrgico 
A identificação do sítio cirúrgico deverá ser realizada por médico membro da equipe 
cirúrgica antes do encaminhamento do paciente para o local de realização do procedimento. 
Sempre que possível, tal identificação deverá ser realizada com o paciente acordado e 
consciente, que confirmará o local da intervenção. A instituição deverá ter processos definidos 
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por escrito para lidar com as exceções, como, por exemplo, recusa documentada do paciente, de 
modo a garantir a segurança cirúrgica. 
O condutor deverá confirmar se o cirurgião fez a demarcação do local da cirurgia no corpo 
do paciente naqueles casos em que o procedimento cirúrgico envolve lateralidade, múltiplas 
estruturas ou múltiplos níveis. Nestes casos, a demarcação deverá ser realizada no corpo do 
paciente em local que indica a estrutura a ser operada com o uso de caneta dermográfica. 
O símbolo a ser utilizado deverá ser padronizado pela instituição e deve permanecer visível 
após preparo da pele e colocação de campos cirúrgicos. Devem-se evitar marcas ambíguas como 
“x”, podendo ser utilizado, por exemplo, o sinal de alvo para este fim. 
6.1.3. Verificar a segurança anestésica 
O condutor completa a próxima etapa solicitando ao anestesiologista que confirme a 
conclusão da verificação de segurança anestésica. 
6.1.4. Verificar o funcionamento do monitor multiparamétrico 
Antes da indução anestésica, o condutor confirma que um monitor multiparamétrico tenha sido 
posicionado no paciente e que esteja funcionando corretamente. 
6.1.5. Verificar alergias conhecidas 
O condutor deverá perguntar ou confirmar se o paciente possui uma alergia conhecida, 
mesmo se o condutor tenha conhecimento prévio a respeito da alergia. Em caso de alergia, 
deverá confirmar se o anestesiologista tem conhecimento e se a alergia em questão representa 
um risco para o paciente. Se algum membro da equipe cirúrgica tem conhecimento sobre uma 
alergia que o anestesiologista desconheça, esta informação deverá ser comunicada. 
6.1.6. Verificar a avaliação de vias aéreas e risco de aspiração 
O condutor deverá confirmar verbalmente com o anestesiologista se este avaliou 
objetivamente se o paciente possui uma via aérea difícil. O risco de aspiração também deverá 
ser levado em consideração como parte da avaliação da via aérea. 
6.1.7. Verificar a avaliação de risco de perda sanguínea 
O condutor deverá perguntar ao anestesiologista se o paciente tem risco de perder mais de 
meio litro de sangue (> 500 ml) ou mais de 7 ml/kg em crianças durante a cirurgia a fim de 
assegurar o reconhecimento deste risco e garantir a preparação para essa eventualidade. 
6.2. Antes da incisão cirúrgica (Pausa Cirúrgica) 
A Pausa Cirúrgica é uma pausa momentânea feita pela equipe imediatamente antes da 
incisão cutânea a fim de confirmar que as várias verificações essenciais para a segurança 
cirúrgica foram empreendidas e que envolveram toda equipe. 
6.2.1. Identificar todos os membros da equipe 
O condutor solicitará que cada pessoa na sala se apresente pelo nome e função. Nas 
equipes cujos membros já estão familiarizados uns com os outros, o condutor pode apenas 
confirmar que todos já tenham sido apresentados, mas quando ocorrer a presença de novos 
membros ou funcionários que tenham se revezado dentro da sala cirúrgica desde o último 
procedimento, estes devem se apresentar. 
6.2.2. Confirmar verbalmente a identidade do paciente, o sítio cirúrgico e o 
procedimento. 
Imediatamente antes da incisão cirúrgica, é conduzida uma nova confirmação pela 
equipe cirúrgica (cirurgião, anestesiologista e equipe de enfermagem) do nome do paciente, do 
procedimento cirúrgico a ser realizado, do sítio cirúrgico e, quando necessário, do 
posicionamento do paciente. 
6.2.3. Verificar a previsão de eventos críticos 
O condutor da Lista de Verificação conduz uma rápida discussão com o cirurgião, 
anestesiologista e enfermagem a respeito de riscos graves e planejamentos operatórios. 
6.2.4. Prever etapas críticas, possíveis eventos críticos, duração da cirurgia e perda 
sanguínea 
O cirurgião deverá informar à equipe quais são as etapas críticas e os possíveis eventos críticos 
e a perda sanguínea prevista. 
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6.2.5. Revisar eventuais complicações anestésicas 
O anestesiologista deverá revisar em voz alta o planejamento e as preocupações 
específicas para ressuscitação cardiopulmonar. Deverá informar também a previsão do uso de 
sangue, componentes e hemoderivados, além da presença de comorbidades e características do 
paciente passíveis de complicação, como doença pulmonar ou cardíaca, arritmias, distúrbios 
hemorrágicos, etc.. 
6.2.6. Confirmar verbalmente a revisão das condições de esterilização, equipamentos e 
infraestrutura. 
O instrumentador ou o técnico que disponibiliza o equipamento para a cirurgia deverá 
confirmar verbalmente a realização da esterilização e sua confirmação por meio do indicador de 
esterilização, demonstrando que a esterilização tenha sido bem sucedida. Além de verificar se as 
condições dos equipamentos, bem como infraestrutura tenham sido avaliadas pela enfermagem. 
6.2.7. Verificar a realização da profilaxia antimicrobiana 
O condutor perguntará em voz alta se os antimicrobianos profiláticos foram 
administrados durante os últimos 60 minutos antes da incisão da pele. O membro da equipe 
responsável pela administração de antimicrobianos (geralmente o anestesiologista) deverá 
realizar a confirmação verbal. 
6.2.8. Verificar exames de imagem 
O condutor deverá perguntar ao cirurgião se exames de imagem são necessários para a 
cirurgia. Em caso afirmativo, o condutor deverá confirmar verbalmente que os exames 
necessários para realização segura do procedimento cirúrgico estão na sala e expostos de 
maneira adequada para uso durante a cirurgia. 
6.3. Antes do paciente deixar a sala de cirurgia 
6.3.1. Confirmar o nome do procedimento 
O condutor deverá confirmar com o cirurgião e a equipe exatamente qual procedimento foi 
realizado. 
6.3.2. Verificar a correta contagem de instrumentais, compressas e agulhas 
O profissional de enfermagem ou o instrumentador deverá confirmar verbalmente a 
conclusão das contagens finais de compressas e agulhas. Nos casos de cirurgia com 
cavidade aberta, a conclusão da contagem de instrumental também deve ser confirmada. 
6.3.3. Confirmar a identificação da amostra 
O profissional de enfermagem deve confirmar a identificação/etiquetagem correta de 
qualquer amostra patológica obtida durante o procedimento pela leitura em voz alta do 
nome do paciente, descrição da amostra com indicação anatômica do local de origem da 
amostra e quaisquer outras indicações orientadoras. 
6.3.4. Documentar problemas com equipamentos 
O condutor deve assegurar que os problemas com equipamentos que tenham ocorrido 
durante a cirurgia sejam identificados, relatados e documentados pela equipe. 
6.3.5. Rever as medidas para a recuperação pós-operatoria 
O cirurgião, o anestesiologista e o profissional de enfermagem deverão revisar o plano 
de recuperação pós-operatória, focando particularmente em questões anestésicas ou 
cirúrgicas que possam interferir nesta recuperação. 
 
7. Estratégias de monitoramento e indicadores 

 Percentual de pacientes que recebeu antibioticoprofilaxia no momento adequado; 
 Número de cirurgias em local errado; 
 Número de cirurgias em paciente errado; 
 Número de procedimentos errados; 
 Taxa de mortalidade cirúrgica intrahospitalar ajustada ao risco; e 
 Taxa de adesão à Lista de Verificação. 
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CHECKLIST DE CIRURGIA SEGURA 

 

 

 

Encaminhamento de clientes ao 
Centro Cirúrgico 

Antes da indução anestésica 
Check in 

Antes de iniciar a cirurgia 
Time out 

Antes do cliente sair da SO 
Check out 

• Identificação do cliente 
□Sim    □Não       
• Prontuário completo 
□Sim    □Não 
• Sítio cirúrgico demarcado 
□Sim    □Não    □Não aplica 

• Consentimento e avaliação anestésica     
□Sim    □Não 

• Consentimento cirúrgico 
□Sim    □Não 
• Consentimento transfusional 
□Sim    □Não   □Não aplica  
• Banho □Sim/Horário________ □Não 
• Tricotomia □Sim   □Não   □Não aplica 
Horário______ Local_____________ 
• Jejum □Sim/Início_________   □Não 
• Exames 
□Laboratoriais   □Imagem 
□Biópsia 
• Retirado prótese e adornos? 
□Sim       □Não 
• Tipo de precaução 
□Padrão   □Contato   □Reverso 
□Gotículas    □Aerossóis 
 
Enfº/Tec.enf_____________________ 

• Confirmação sobre o cliente  
□Identificação do cliente 
□Local da cirurgia a ser feita 
□Procedimento a ser realizado 
□Consentimento anestésico e cirúrgico 
□Sitio cirúrgico certo 
• Montagem da SO de acordo com o 

procedimento programado 
□Sim      □Não 
• Revisão dos equipamentos de anestesia 
□Sim       □Não 
• Materiais de vias aéreas disponíveis e 

funcionantes 
□Laringoscópio   □Máscara de O2 
□Fio guia             □Ambú 
□Bougie               □Aspirador 
□Guedel               □Cânula endotraqueal  
• Há risco de perda sanguínea >500mL 

(7mL/Kg em crianças)? 
□Sim      □Não 
• Reserva sanguínea? 
□Sim      □Não  
• Acesso venoso adequado e pérvio? 
□Sim        AVC       AVP 
□Não 
• O cliente tem alergia? 
□Sim     □Não 
 
Obs.:_______________________________ 
___________________________________ 

• Apresentação oral, nome e função de 
todos os profissionais 
Staff   □Sim     □Não 
1º cirurgião      □Sim     □Não 
2º cirurgião      □Sim     □Não 
Anestesista □Sim     □Não 
Circulante   □Sim     □Não 
• Cirurgiões, anestesistas e equipe de 
enfermagem confirmam: 
□Identificação do cliente 
□Sitio cirúrgico 
□Procedimento a ser realizado 
• Placa de eletrocautério 
□Posicionada      □Não aplica 
• Uso de antibiótico profilático 
□Sim       □Não 
• Exames de imagem estão disponíveis 
□Sim       □Não aplica 
• Revisão do cirurgião. Passos críticos 
Duração estimada /Possíveis perdas 
sanguíneas  
□Sim     □Não 
• Revisão do anestesista 
□Sim     □Não 
• Fixação das etiquetas de esterilização no 
prontuário 
□Sim     □Não 
Obs.:_____________________________ 
__________________________________ 

Procedimento realizado____________ 
_______________________________ 
• A contagem de compressas, agulhas e 

instrumentais está correta? 
□Sim     □Não aplica 
• Peças anatômicas/culturas e 

identificadas adequadamente e 
requisição preenchida?  
□Sim      □Não aplica 
• Houve algum problema com 

equipamentos que deve ser resolvido? 
□Sim      □Não aplica 
• Recomendações importantes na 

recuperação pós-anestésica e pós-
operatória desse cliente: 
Cirurgião_______________________
_______________________________
_______________________________ 
Anestesista______________________
_______________________________
_______________________________ 
Enfermagem_____________________
_______________________________ 
_______________________________ 
Obs.: __________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Ass.:___________________________ 
 

 

Nome completo_______________________________________________________________________                Data Nascimento___________________ 
RG________________________________           Unidade de origem_____________________________               Data___________________ 
Cirurgia proposta___________________________________________________________             Modalidade  (  ) Eletiva    (  ) Urgência   (  ) Emergência  
 



Prontuário completo para cirurgia: 

� Ficha de identificação 
� Prescrição médica 
� Evolução médica 
� Relatório de enfermagem 
� Termo de consentimento e avaliação anestésica 
� Termo de consentimento cirúrgico 
� Termo de consentimento transfusional (se houver necessidade) 
� Sinais vitais anotados 
� Exames laboratoriais (se houver) 
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Somente em 2018, 68.220 brasileiros devem receber diagnóstico de câncer de 

próstata, o de maior incidência entre homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele 

não-melanoma. A taxa de mortalidade esperada é em torno de 13.700 casos no ano de 

2018, porém, vem caindo graças a mais informação, aos exames periódicos que detectam 

o câncer e em estágios iniciais e a tratamentos mais modernos. 

A próstata tem o tamanho de uma maça pequena e contém pequenas glândulas 

que produzem sêmen. Ela fica abaixo da bexiga e na frente do reto, com a uretra, que 

transporta a urina, passando através do seu interior. Ela começa a crescer ainda no feto, 

estimulada pelos hormônios masculinos, e continua a se desenvolver enquanto o menino 

se torna adulto. Em homens mais velhos, porém a parte da próstata, que envolve a uretra 

pode continuar a crescer e dar origem à hiperplasia benigna da próstata (HPB), que não é 

câncer, mas que pode obstruir a uretra e causar dificuldade para urinar. Em geral estes 

pacientes apresentam redução da força e do calibre do jato da urina e vontade frequente 

de urinar. A hiperplasia benigna da próstata pode ser tratada com medicações orais ou 

mesmo com cirurgias endoscópicas as chamadas ressecção endoscópica da próstata 

(RTU) com isso a qualidade de vida dos pacientes melhora sensivelmente e homens 

passam a urinar de forma satisfatória. 

O câncer mais comum da próstata é o adenocarcinoma, que tem origem nessas 

glândulas produtoras de sêmen. Na maioria das vezes, o câncer de próstata tem 

desenvolvimento lento e alguns estudos mostram que cerca de 80% dos homens de 80 

anos, que morreram por outros motivos, tinham câncer de próstata e nem eles nem seus 

médicos desconfiavam. Em alguns casos, porém, ele cresce e se espalha para outros 

órgãos, podendo ser agressivo, são as chamadas metástases. 

 

Fatores de Riscos 

Vale lembrar que fatores de risco aumentam as chances de desenvolver câncer, 

mas não querem dizer que você vai obrigatoriamente ter câncer de próstata. 
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Idade: é o fator de risco mais importante. A maioria dos pacientes tem mais de 50 anos e 

dois terços têm mais de 65 anos. O risco vai aumentando, à medida que o homem 

envelhece. 

Histórico Familiar: o risco é maior quando parentes próximos, especialmente pai, irmão, 

avós, tios ou filho têm ou tiveram câncer de próstata, especialmente se eram jovens na 

época do diagnóstico. 

Alimentação: Uma dieta gordurosa, especialmente com gorduras de origem animal, com 

alto teor de cálcio, pode aumentar o risco e uma alimentação rica em legumes e frutas 

pode reduzir esse risco. 

 

SINAIS E SINTOMAS 

Nos estágios iniciais, o câncer de próstata não costuma apresentar sintomas e, por isso 

mesmo, as visitas anuais ao urologista são tão importantes para a detecção precoce. 

Dificuldade para urinar pode ser sintoma de câncer, mas também da hiperplasia benigna 

e só um médico pode fazer o diagnóstico correto. 

Uma consulta é necessária quando o homem apresenta alguns dos seguintes sintomas: 

 Urinar pouco de cada vez 
 Urinar com mais frequência, especialmente à noite, quando o paciente se levanta 

várias vezes da cama para ir ao banheiro 
 Dificuldade para urinar; relatando por vezes o esforço miccional 
 Redução da força ou do calibre do jato urinário 
 Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga após urinar. 
 Demora para iniciar o ato de urinar 
 Dor ou ardência ao urinar 
 Presença de sangue no sêmen ou na urina 
 Ejaculação dolorosa 

 

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico precoce do câncer de próstata combina um exame de sangue e o 

exame de toque retal. O exame de sangue mede os níveis de PSA, sigla em inglês de 

antígeno prostático específico e não elimina a necessidade do toque retal, através do qual 

o urologista pode sentir nódulos ou tecidos endurecidos. Mesmo assim, os dois exames 

não têm 100% de precisão e o médico pode pedir outros exames, dependendo da sua 

idade e do seu estado de saúde. Pacientes jovens que têm câncer de próstata não 

diagnosticado em estágio inicial podem enfrentar dificuldades posteriormente no 

tratamento, enquanto pacientes idosos, com saúde já comprometida, podem ser apenas 

acompanhados, já que o câncer costuma ter desenvolvimento lento nessa fase da vida. 
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Os homens devem iniciar a rotina de exames anuais aos 50 anos, mas aqueles que têm 

casos de câncer de próstata na família e os negros (os negros têm maior incidência desse 

câncer em comparação aos pacientes brancos ou amarelos), devem começar mais cedo, 

aos 45 anos. 

O PSA (sigla em inglês para antígenos específicos da próstata) é uma substância 

produzida normalmente pela próstata. Na maioria dos homens, os níveis de PSA estão 

abaixo dos 4 ng/ml (nanogramas por mililitro), mas se o nível de PSA está entre 4ng/ml e 

10 ng/ml 1 chance em 4 de câncer de próstata. Acima de 10 ng/ml, as chances de ter 

câncer vão subindo à medida em que aumentam os níveis de PSA. No entanto, há homens 

com PSA abaixo de 4ng/ml que têm câncer de próstata. Esses valores vêm sendo revistos 

aos poucos e hoje pacientes com PSA acima de 2,0 ng/ml já apresentam riscos de câncer 

de próstata. Homens com PSA abaixo de 1 ng/ml têm poucas chances de ter esse câncer. 

Várias doenças também podem causar aumento do PSA, como a hiperplasia 

benigna, infecções da próstata, infecções urinárias e doenças sexualmente transmissíveis, 

além de alguns medicamentos e o próprio envelhecimento. Vale lembrar que há casos de 

pacientes com câncer de próstata, mas com níveis normais de PSA e tipos e alguns 

cânceres de próstata agressivos que não causam aumento do PSA no sangue. Por isso, o 

exame PSA sozinho, sem avaliação clínica do médico, não basta para diagnosticar ou 

descartar o câncer. 

O exame digital retal, ou toque retal é exame rápido e indolor, com poucos 

segundos de duração. Através dele, o médico pode identificar alterações suspeitas na 

glândula, além de estimar o volume do órgão e obter informações que ajudam a escolher 

o melhor tratamento para cada caso. 

É a biópsia que confirma ou não a existência do câncer, guiada por ultrassom via retal. O 

método mais usado é a punção por agulha, um exame que dura cerca de 15 minutos, sob 

anestesia ou sedação. O médico também pode pedir uma cintilografia óssea se suspeitar 

que o tumor atingiu os ossos, ou algum exame de imagem tipo uma ressonância 

magnética para verificar se o câncer alcançou os gânglios linfáticos da pelve ou ainda 

uma  para ver se o câncer atingiu algum órgão adjacente como as vesículas seminais e a 

bexiga.  

 

ESTADIAMENTO 

O estadiamento é uma forma de classificar a extensão do tumor e se ou quanto 

ele afetou os gânglios linfáticos ou outros órgãos, o que é fundamental para o 

planejamento do tratamento, além de levar em conta os níveis de PSA. 
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O sistema mais usado para estadiamento do câncer de próstata é chamado de escala de 

Gleason-modificado. Nesse sistema, amostras de duas áreas da próstata são analisadas e 

graduadas em grupos prognósticos de 1 a 5. Quanto menor o valor, mais as células e 

glândulas das amostras se assemelham a células normais da próstata. Quanto maior o 

valor, mais provável que o câncer cresça rapidamente. 

O médico faz o estadiamento do câncer de próstata baseado nos resultados do 

toque retal, do PSA, dos exames de imagem, da escala de Gleason Modificada. Os estágios 

da doença são indicados por algarismos romanos, que vão de zero a IV (4) e quanto maior 

o número, mais grave a fase da doença. 

 

TRATAMENTO 

O câncer de próstata tem grandes chances de cura, especialmente se 

diagnosticado em seus estágios iniciais. Os pacientes podem ter de escolher entre 

diferentes tratamentos, cada um com seus benefícios, riscos e efeitos colaterais 

específicos, como incontinência urinária, impotência sexual e não ejaculação. É preciso 

ter calma, assimilar bem as informações do médico e tirar todas as suas dúvidas antes de 

fazer uma opção. O melhor tratamento para cada caso depende de vários fatores, como 

idade, estado geral de saúde, seus sentimentos em relação aos efeitos colaterais de cada 

terapia, o estadiamento da doença e a chance de cada tratamento curar o seu câncer. 

Como alguns tipos de câncer de próstata crescem de forma lenta, certos pacientes, 

que apresentam tumores de baixa agressividade, podem nunca precisar de tratamento, 

especialmente quando eles são idosos ou têm outros problemas de saúde. Mesmo 

pacientes jovens, mas com tumores pequenos e pouco agressivos, que desejam preservar 

suas atividades sexuais e padrões de micção, podem ser acompanhados por meio de 

consultas regulares, teste de PSA e toque retal regulares e, se necessário, novas biópsias 

e exames por imagem. Esse procedimento se chama vigilância ativa e, se o crescimento 

do tumor se acelerar, médico e paciente discutem a forma de tratamento. 

As opções mais comuns de tratamento da doença localizada, isto é, que está restrita à 

próstata e não se espalhou, são a cirurgia e a radioterapia. A cirurgia para retirada da 

próstata , chamada prostatectomia radical, que pode ser convencional (isto é, realizada 

de forma aberta ) por via videolaparoscópica e por via robótica.  

A radioterapia é outra opção de tratamento curativa para o câncer da próstata, 

pode ser de fonte externa (IMRT) ou interna, a chamada braquiterapia, em que sementes 

radiativas que são colocadas diretamente na próstata.  

O objetivo da hormonioterapia é baixar os níveis de hormônios masculinos, 

também chamados de andrógenos, já que eles estimulam o crescimento das células 
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cancerosas. Ela não cura o câncer, mas reduz o tamanho do tumor, reduzindo o seu ritmo 

de crescimento. A hormonioterapia pode ser usada depois da cirurgia, antes ou depois da 

radioterapia, principalmente em tumores de maior agressividade, que requerem atenção 

de equipe multidisciplinar, envolvendo várias especialidades médicas e de outras áreas 

da saúde no tratamento dessa enfermidade. 

Nos casos em que cirurgia e radioterapia não são uma boa opção de tratamento, 

quando o câncer se espalha para outros órgãos, ou ainda quando ele volta depois do 

tratamento, a hormonioterapia pode ser empregada. Ela também é usada para aliviar 

sintomas. Vários métodos são usados na hormonioterapia, entre eles a orquiectomia 

bilateral, que é a castração cirúrgica, ou seja, a remoção do tecido central dos testículos, 

que produz hormônio masculino, a testosterona. O procedimento é simples, mas é 

permanente e causa perda do desejo sexual, o que explica a relutância de muitos 

pacientes em aceitá-la. Além disso ela tem efeitos colaterais, como ondas de calor, 

crescimento das mamas, osteoporose, perda de massa muscular, anemia, cansaço, baixos 

níveis de colesterol bom, depressão e aumento do peso. Vários deles têm tratamento. Há 

ainda a castração química, chamada de terapia com análogos ou agonistas de LHRH, que 

são injeções de drogas que reduzem os níveis de hormônios como na orquiectomia, 

administradas mensalmente ou a cada três ou seis meses. Muitos homens preferem essa 

terapia à castração cirúrgica, mas os efeitos colaterais são os mesmos.  Os 

antiandrogênicos são drogas que bloqueiam a capacidade do corpo de usar os hormônios 

masculinos, que, mesmo após a remoção dos testículos ou durante o tratamento com 

análogos LHRH, as glândulas adrenais (ou suprarrenais) continuam a produzir em 

pequena quantidade. Os antiandrogênicos podem ser usados com a orquiectomia ou 

análogos de LHRH para bloquear os hormônios masculinos. 

A quimioterapia pode ser usada em pacientes com câncer avançado, quando o 

câncer se disseminou e não responde mais à hormonioterapia. Ela não cura o câncer, mas 

reduz o ritmo de crescimento do tumor, a dor e pode prolongar a vida. 

 

REABILITAÇÃO  

Atualmente, muitos pacientes apresentam boa evolução após o tratamento do 

câncer de próstata e há vários tratamentos disponíveis para recuperação das funções 

sexuais, como medicação oral, terapia injetável intracavernosa, vacuoterapia ou implante 

de prótese penianas. Esse processo de recuperação é de longo prazo, podendo levar de 

18 meses ou mais. 

Para recuperação da continência urinária, o tempo é importante, já que a maioria 

dos pacientes se recupera um prazo que varia de três a seis meses. Exercícios perianais e 

fisioterapia ajudam bastante na recuperação e, nos casos mais complexos, é possível fazer 

o implante de faixas ou esfíncteres artificiais. 
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Homens que desejam ser pais precisar estocar seu sêmen antes do início do 

tratamento em bancos de esperma. 

 

PROGNÓSTICO 

Quando o câncer de prostata é detectado e tratado nas fases mais precoce da 

doença as chances de cura chegam em torno de 90% a 95% dos casos; porém nos tempos 

atuais o tratamento direcionado para esse tipo de câncer tem evoluído bastante, mesmo 

os casos diagnosticados com doença localmente avançada ou disseminadas existem 

varias opções de tratamento, proporcionando uma sobrevida bastante prolonga e uma 

boa qualidade de vida para esses pacientes. 
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INTRODUÇÃO 
 
Disfunção erétil (DE) é definida como a inabilidade persistente ou recorrente de 

atingir ou manter uma ereção adequada para a realização de atividade sexual, causando 
sofrimento e dificuldade interpessoal. 

Em estudo realizado nos estados unidos, foi observado 
que a prevalência da DE aumenta com a idade, podendo 
chegar a mais de 50% em pacientes com mais de 60 anos. 

Para que ocorra a ereção, alguns mecanismos tem que 
estar funcionando. O suprimento de sangue pela artéria 
cavernosa tem que ser adequado, o sistema de oclusão 
venoso tem que manter uma quantidade adequada de sangue 
dentro do sistema, e os nervos cavernosos tem que regular 
toda essa dinâmica, mediante estímulo da medula e do 
sistema nervoso central. Falha em qualquer desses 
mecanismos pode levar a dificuldade na ereção. 

 
AVALIAÇÃO DO PACIENTE 
 
A disfunção erétil pode ser psicogênica, orgânica ou uma combinação dos dois. Em 

pacientes mais jovens, predomina o componente psicogênico. Em paciente mais velhos, 
o componente orgânico geralmente é predominante. No entanto, o componente 
psicogênico geralmente está presente mesmo que uma patologia orgânica seja a causa, 
levando a diminuição da confiança e ansiedade de performance, dificultando ainda mais 
a ereção. Uma história clinica e sexual detalhada ajuda a diferenciar qual o fator mais 
importante. 

O paciente deve ser avaliado quanto a presença de comorbidades. A disfunção erétil 
é um fator de risco independente para doenças coronarianas. Os fatores de risco que 
causam doença coronariana, também podem causar DE, como: hipertensão arterial, 
dislipidemia, tabagismo, obesidade. Na presença de dois fatores de risco, esse paciente 
deve ser avaliado pelo cardiologista. 

Algumas condições podem estar associadas ou confundir o diagnóstico de DE. 
Ejaculação precoce, aumento da latência relacionada a idade ou problemas de 
relacionamento. 

Paciente deve ser avaliado quanto a contra-indicações ao uso de medicamentos 
para DE. Também com exames bioquímicos para avaliar síndrome metabólica e níveis 
hormonais, tendo em vista que a normalização de alguns hormônios pode melhorar a DE. 
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Exames complementares como avaliação da ereção 
noturna e avaliação vascular esta restrita a casos 
específicos. 

 
TRATAMENTO 
 
O tratamento de primeira linha consiste no uso 

de medicação oral, os inibidores da fosfodioesterase 
tipo 5, como o viagra e a tadalafila. O que vai mudar 
entre as medicações dessa mesma classe são tempo de 
inicio de ação e duração, bem como perfil de efeitos 
colaterais. Se não houver boa resposta a um 
medicamento pode ser tentado outro da mesma classe. 

Na falha das medicações orais, o tratamento de 
segunda linha consiste em medicação injetável 
intracavernosa, medicação intra-uretral e nas bombas 
de vácuo penianas. 

Eventuais alterações hormonais devem ser corrigidas pois podem auxiliar na 
resposta ao tratamento. 

Em caso de falha dos tratamento anteriores pode ser utilizado o tratamento de 
terceira linha, com implante cirúrgico de prótese peniana. As próteses podem ser semi-
rígidas ou infláveis. A mais utilizada nos estados unidos é a prótese inflável de três 
volumes. Consiste no implante de duas hastes infláveis dentro dos corpos cavernosos, 
uma bomba reguladora dentro da bolsa testicular e um reservatório no retroperitôneo. 
Esse dispositivo proporciona uma boa rigidez, associado a uma flacidez similar a fisiológica 
quando a prótese não está sendo usada. 

Devido ao custo elevado da prótese inflável, a prótese mais utilizada no Brasil é a 
semi-rígida. Consiste em duas haste maleáveis inseridas nos corpos cavernosos que 
mantém a rigidez o tempo todo, mas podem ser dobradas para ocultação. 

As próteses penianas estão associadas a alto grau de satisfação. As principais 
complicações estão associadas com infecção e alguns cuidados devem ser tomados 
durante o procedimento para evitar que isso aconteça. Limitar o número de pessoas na 
sala cirúrgica, a prótese só deve ser aberta no momento do implante e deve ser 
manuseada apenas pelo cirurgião. A ferida operatória deve ser irrigada frequentemente 
com solução salina acrescida de antibióticos, segundo a rotina do serviço. Equipe deve 
trocar a luva antes de manusear a prótese. 

 
FUTURO 
 
Trabalhos estão sendo conduzidos para avaliar a efetividade de novos tratamentos, 

como uso de ondas de choque extracorpóreas de baixa intensidade, uso de celular tronco, 
terapia genica e novas medicações orais e tópicas. 

 
CONCLUSÃO 
 
DE é uma condição muito prevalente, podendo afetar o lado emocional e afetar o 

relacionamento do paciente. Os fatores de risco devem ser controlados e reposição de 
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hormônios deve ser realizada quando indicada. Como esses pacientes tem risco 
aumentado para doenças coronarianas, este deve ser orientado e encaminhado ao 
cardiologista quando indicado. Na falha da terapia medicamentosa, o paciente deve ser 
orientado quanto as outras opções terapêuticas e prótese peniana. Ë importante salientar 
os riscos e benefícios de cada tratamento. 
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Esse é um tema bastante comum no nosso dia-a-dia. Quem não conhece alguém que 

se queixa de “perder” urina? Ou quem tem receio de sair sem uma “proteção” na roupa 

íntima  com medo de urinar em público? Ou até mesmo pessoas que somente vão a algum 

lugar na certeza de haver um banheiro disponível em caso de uma vontade repentina de 

urinar?  

Essas são queixas frequentes e causam muita angústia, isolamento e 

comprometimento psicológico de uma grande parcela da população, portanto devemos 

atentar e aprender mais sobre esse assunto.  

A definição de incontinência urinária (IU), segundo a Sociedade Internacional de 

Continência (ICS),  é a perda involuntária de urina. Essa doença abrange, na realidade, duas 

formas diferentes: a Incontinência urinária de esforço (IUE) e a Incontinência urinária de 

urgência. Ressalta-se ainda a presença dos dois componentes em vários pacientes, nesses 

casos, são classificados como incontinência urinária mista. Vale lembrar os casos de 

incontinência urinária pós procedimentos cirúrgico nas vias urinárias, muitas vezes são 

perdas transitórias, porém há casos de utilização de dispositivos artificiais afim de manter 

a continência. Neste capítulo, abordaremos principalmente os casos de IU feminina, por 

serem bem mais prevalentes, mas também comentaremos sobre a incontinência 

masculina. 

Importante observar que a incontinência feminina tem componentes multifatoriais, 

entre eles, os mais comuns são o envelhecimento, menopausa, condições que cursam com 

aumento da pressão intra-abdominal (obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica – 

DPOC, esportes e atividades de alto impacto), gravidez/parto e procedimentos cirúrgicos 

pélvicos.  

A IUE é mais simples de entender pois o próprio nome já define como ocorre. São 

perdas relacionadas ao esforço ou aumento da pressão intra-abdominal, como correr, 

pular, rir, tossir, espirrar, tão prevalente que é considerada em todo o mundo um problema 

de saúde pública. Estima-se uma prevalência entre 14 e 34% na população feminina adulta. 

Já a incontinência por urgência responde por aproximadamente 17%, e a mista por 34%. 

Diversos fatores contribuem para esse número tão expressivo de casos, principalmente na 

população mais idosa, sendo eles o aumento das comorbidades, diurese noturna, 

diminuição da mobilidade e alterações hormonais que determinam atrofia genitourinária.  

As explicações fisiopatológicas da IUE mais aceitas são a hipermobilidade uretral e a 

deficiência do esfíncter uretral. A primeira delas refere-se a uma alteração anatômica da 

posição da uretra que facilita a perda urinária. Já a segunda está relacionada com a 
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diminuição da resistência que o esfíncter uretral exerce contra o conteúdo de urina dentro 

da bexiga. Quando esse esfíncter é incompetente para “segurar” a urina, ocorre a perda.  

Já a incontinência por urgência relaciona-se, como o próprio nome revela, um desejo 

incontrolável de urinar, geralmente decorrente de alterações funcionais do músculo da 

bexiga. O músculo detrusor inicia contrações involuntárias, e estas por sua vez, na presença 

de conteúdo no interior da bexiga, “vencem” os mecanismos de contenção e ocorre a 

perda.  

O diagnóstico correto baseia-se principalmente na anamnese e exame físico. A 

história clínica fornece informações como início e duração dos sintomas, tipo da 

incontinência (aos esforços, urgência ou mista), passado obstétrico e ginecológico, uso de 

medicações, dieta e comorbidades. O diário miccional é uma ferramenta muito útil, porém 

pouco utilizada na prática clínica. 

O exame físico identifica a perda urinária ao realizar um esforço abdominal (manobra 

de Valsalva), atrofia genital, lesões, alterações anatômicas como os prolapsos (cistocele, 

retocele, útero), o toque retal avalia o tônus do esfíncter anal bem como fezes impactadas. 

Em relação aos exames complementares, a depender dos achados na anamnese e 

exame físico, podemos utilizar: urina tipo 1, urocultura com antibiograma, ultrassonografia 

de vias urinárias, cistoscopia e, um excelente apoio diagnóstico, o estudo urodinâmico.  

Todos esses exames orientam melhor o diagnóstico e direcionam o tratamento mais 

adequado. Como estratégia alterações de hábitos alimentares ( alimentos e bebidas que 

são irritantes para a bexiga), ingesta hídrica adequada, tratamento de constipação e 

alterações do trofismo genital contribuem significativamente para amenizar, ou até 

mesmo curar os sintomas.  

A partir da compreensão que a musculatura pélvica tem papel fundamental na 

fisiopatologia da doença, a reabilitação e fortalecimento de todos esses músculos, com 

técnicas de fisioterapia do assoalho pélvico, exercícios de Kegel, biofeedback devem fazer 

parte do arsenal do tratamento para todos os pacientes acometidos.  

Nos casos de urgência, nos quais todas as medidas anteriores não foram suficientes 

para “curar” o problema, há necessidade de prescrição de medicamentos que 

efetivamente interferem no comportamento vesical e, a partir de seu uso e equilibrando 

os efeitos colaterais, podem ser muito eficazes. Drogas como os anti-muscarínicos, 

antidrepressivos e outras já são largamente utilizadas com sucesso nesse tipo de 

incontinência.  

Por último, e não menos importante, falaremos sobre o tratamento cirúrgico. A 

grande maioria dos pacientes portadores de IU poderão ser submetidas a procedimentos. 

O mais comum, e com melhores resultados, são as cirurgias que utilizam uma tela livre de 

tensão, ou popularmente conhecidas por slings.  Essa tela é colocada através de um acesso 

via vaginal, e topograficamente ocupa a região da uretra média. A reação de fibrose e 

cicatrização do organismo ao redor dessa tela, gera uma alteração anatômica que acarreta 

contenção urinária. Esse procedimento não é isento de riscos, entre as complicações mais 
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comuns temos: retenção urinária, sangramentos, perfuração vesical, infecção local e até 

extrusão da tela, muitas vezes, exigindo a retirada da mesma.  

Em relação a incontinência masculina, decorrente principalmente pós-

procedimentos cirúrgicos (mais relacionados com a cirurgia prostática e radioterapia) e 

doenças neurológicas, há um acometimento importante do esfíncter que controla a 

continência.   

A partir desse comprometimento, atualmente além das medidas conservadoras e 

fisioterapia do assoalho pélvico, há possibilidade de realizar implante de um esfíncter 

urinária artificial via perineal. Este mecanismo de funcionamento hidráulico, ao ser 

acionado, abre o canal uretral, e após aproximadamente 40-60 segundos fecha 

novamente. Portanto, todas as vezes que o indivíduo tem o desejo de urinar, basta 

pressionar o botão que é implantado na bolsa escrotal, e acionar o mecanismo. Tal 

procedimento também não é isento de riscos, sendo os mais comuns a infecção local, 

erosão uretral, extrusão do esfíncter.  

Enfim, sendo este um tema extremamente comum no nosso cotidiano, faz-se 

necessária uma compreensão geral da doença para utilizarmos as ferramentas adequadas 

para o diagnóstico e tratamento ideal para cada caso individual.  
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INTRODUÇÃO 

A calculose urinária é doença conhecida 

desde a Grécia antiga, no tempo de Hipócrates que 

muito bem descreveu o quadro de cólica nefrética 

como sendo uma dor aguda no rim, lombar, flanco e 

testículos do lado afetado, passando o paciente a 

urinar frequentemente, diminuindo seu volume 

urinário gradativamente e com a urina, areia é 

eliminada. Há relatos de cirurgias para o tratamento 

de cálculos renais bem antes do surgimento da 

anestesia, como o caso anedótico do arqueiro de 

Bagnolet, subúrbio de Paris, que em 1474, concordou com o procedimento que tinha 

como condição que ele estaria liberto caso sobrevivesse, tendo obtido sucesso nessa 

investida(1). Muito tempo depois, em 1902, Max Brödel, descreve um plano relativamente 

avascular por onde se pode adentrar no sistema coletor, gerando as bases para a 

Nefrolitotomia Anatrófica de Smith & Boyce, em 1968. 

Quanto aos cálculos ureterais, Ambroise Paré, ainda em 1564, já os descrevia e 

sabia que uma obstrução bilateral causaria a morte do paciente. Em 1910, Gibson 

descreve sua incisão que ganha notório uso para o acesso do ureter distal naquela época.  

A primeira ureterorrenoscopia que se tem notícia data de 1912, quando Hugh 

Hampton Young introduziu um cistoscópio infantil até a pelve renal numa criança com 

válvula de uretra posterior e megaureter secundário. Em 1957, Curtiss e Hirschowitz, 

criaram o primeiro endoscópio flexível e em 1964 Marshall publicou o primeiro uso deste 

aparato em urologia. 

Einstein, no início do século passado, descreveu os princípios do LASER (light 

amplification by the stimulated emission of radiation) e em 1986 Mulvaney e Beck 

descrevem o uso desta nova tecnologia para a fragmentação de cálculos urinários(2,3). 

Muito se evoluiu na terapia da urolitíase. Seja no tratamento clínico da 

recorrência ou terapia expulsiva, seja com a litotripsia exptracorpórea por choque de 

ondas (LECO), seja com as cirurgias videolaparoscópicas, mas sobretudo na endourologia. 

A cada dia surgem novos equipamentos capazes de suplantar as deficiências dos 

anteriores, trazendo para os cirurgiões a utópica missão da taxa stone free de 100% em 

todos os casos. 
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EPIDEMIOLOGIA 

Aproximadamente 12% dos homens e 5% das mulheres apresentarão sintomas 

decorrentes de cálculos urinários, sendo o pico de incidência entre os 20 e 40 anos. 

Segundo um estudo coreano, com seguimento médio de 30 meses, a cada 4 pacientes 

com cálculos renal assintomático, metade continuará assintomático e a outra metade 

apresentará sintomas, um conseguindo eliminar espontaneamente e outro necessitando 

de intervenção médica. 

A história prévia de calculose urinária é o principal fator de risco, além destes 

incluem-se: baixa ingesta hídrica, excesso de perda pelo suor (atividade física, laboral ou 

clima), hábitos alimentares com elevado índice de sódio e proteínas animais, histórico 

familiar, variedades anatômicas nos rins, dentre outros. 

 

QUADRO CLÍNICO 

A maioria dos portadores de nefrolitíase são assintomáticos. O quadro clínico 

clássico é a cólica nefrética, dor lombar súbita recorrente, de forte intensidade que pode 

irradiar para flanco, fossa ilíaca e até raiz da coxa e saco escrotal ou grandes lábios. Além 

disso, pode ser associada ou não com náusea e vômitos. Hematúria e leucocitúria pode 

ou não estar presente. 

Quando há infecção concomitante, o quadro clínico fica bem mais aflorado com 

febre e sinal de Giordano positivo (dor à punho percussão lombar). Este é um quadro de 

elevada gravidade e deve ser resolvido com urgência.  

 

DIAGNÓSTICO 

Os métodos diagnósticos por imagem são os mais utilizados, sendo a 

ultrassonografia o mais comum e a tomografia o mais sensível (94-100%) e específico (92-

100%). 

O US de vias urinárias tem baixa sensibilidade e para cálculos ureterais, assim 

como para cálculos renais menores que 5mm. Por ser um método barato e de fácil acesso, 

é o mais popular dentre os pacientes e pode ser uma opção. 

A Radiografia simples do abdome depende da experiência do examinador e 

também tem baixa sensibilidade para cálculos radiopacos ou menores que 5mm. 

A Urografia Excretora foi um método amplamente utilizado no passado. Tem 

por vantagem a definição da via excretora como planejamento para a abordagem 

cirúrgica e proporciona uma grande aumento de sensibilidade para a detecção de cálculos 

ureterais quando comparada a US e radiografia simples. Mas devido a alta radiação e à 

necessidade do uso de contraste, tem sido preterida à tomografia. 

A Tomografia Computadorizada de Vias Urinárias sem contraste é o método 

padrão ouro para o diagnóstico de litíase urinária. Sendo possível o diagnóstico de 

cálculos de até 2mm tanto no rim, como nos ureteres ou bexiga. Há protocolos com baixa 

dose de radiação para diminuir este inconveniente, dado que devido à recorrência, estes 

pacientes provavelmente necessitarão de outros exames de imagem no decorrer da vida. 
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Para a programação cirúrgica de cálculos renais, quando há a necessidade do 

estudo da anatomia da via excretora, faz-se necessário um estudo com contraste (TC ou 

urografia), sendo melhor quando se faz a reconstrução e adicionam-se imagens no plano 

frontal ou reconstruções 3D. Porém, simplesmente para o diagnóstico e até mesmo o 

tratamento na maioria dos casos, o contraste é desnecessário. 

A Ressonância Nuclear Magnética, por usar a água como meio de contraste 

principal, não é um bom método para diagnóstico da litíase, sendo possível apenas 

observar a obstrução causada pelo cálculo ou uma imagem negativa quando de cálculos 

maiores. 

Estudos laboratoriais básicos devem ser solicitados aos pacientes com cólica 

nefrética: Urina I (EAS), Urocultura, Creatinina, Ácido úrico, Na+, K+, Ca++, Hemograma e, 

se for provável uma abordagem cirúrgica, TAP/INR e TTPa. 

Após o tratamento ou a eliminação espontânea do cálculo, é recomendado 

fazer a análise da formação do cálculo por defração por Raio X ou espectroscopia 

infravermelha. Análise química isoladamente é considerada obsoleta. 

 

OPÇÕES DE TRATAMENTO 

CÓLICA NEFRÉTICA 

O alívio da dor é a prioridade na crise aguda. Sempre que possível iniciar com 

AINE, segunda escolha são os derivados opióides. Espasmolíticos são drogas de terceira 

linha. Associação de AINEs e alfa1-bloqueador por 7-10 dias pode reduzir a recorrência 

de cólica nefrética. Quando não se consegue o alívio da dor com medicamentos, deve-se 

proceder à drenagem cirúrgica ou remoção do cálculo. 

PIELONEFRITE OBSTRUTIVA 

Quando há sepse urinária associada a cálculo obstrutivo, considera-se uma 

emergência urológica e o sistema coletor deverá ser drenado (duplo J ou nefrostomia), 

sendo o tratamento do cálculo postergado para depois da resolução do quadro infeccioso. 

Nos casos mais graves, a nefrectomia de emergência pode ser necessária. Em todos os 

casos, iniciar antibioticoterapia ampla o mais breve possível e coletar urocultura após a 

drenagem do trato urinário. 

TRATAMENTO DO CÁLCULO 

Em pacientes com cálculos ureterais < 10mm (sem a indicação de remoção 

ativa), a simples observação com avaliações periódicas é uma opção de tratamento inicial. 

Terapia Expulsiva com alfa1-bloqueador (Tansulosina 0,4mg/dia) associada a AINE 

aumenta a chance de sucesso do tratamento conservador, que é de 68% (46-85%) para 

cálculos de até 5mm e 47% (36-58%) para cálculos ureterais entre 5 e 10mm. A 

Tansulosina também pode ser usada após LECO ou Ureterorrenolitotripsia (URL) para 

aumentar a Taxa Livre de Cálculos (SFR - Stone Free Rate) e reduzir a dor. 

Estes pacientes em terapia conservadora devem ser seguidos com exames de 

imagem para monitorar a posição do cálculo e para avaliar a presença de dilatação 
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pielocalicinal, além de reavaliação clínica para avaliar qualquer fato que sugiram mudança 

para terapia mais agressiva, como infecção, dor persistente ou alteração de função renal. 

DISSOLUÇÃO MEDICAMENTOSA DO CÁLCULO 

A quemólise oral só é eficiente para cálculos de ácido úrico, sendo baseada na 

alcalinização urinária com citrato ou bicarbonato. Nestes casos, o pH urinário deve ser 

mantido entre 6,5 e 7,2, e a aderência ao tratamento é fator importante do sucesso. 

LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR CHOQUES DE ONDAS (LECO) 

A introdução da LECO no início da década de 1980 mudou drasticamente o 

tratamento dos cálculos urinários. Mais de 90% dos pacientes podem ser candidatos a 

tratamento com LECO, porém fatores como tamanho, localização (ureteral, piélico ou 

calicinal) e composição (densidade) do cálculo; biotipo do paciente; e performance do 

litotritor, podem afetar o sucesso dessa técnica. 

Na maioria dos casos, não há necessidade de duplo J antes de se iniciar o 

tratamento com LECO. Nestes casos, deve-se avaliar a possibilidade de se resolver o 

cálculo por endourologia. 

Não há necessidade de antibióticos de rotina para LECO, exceto nos casos de 

cálculos infectados ou bacteriúria. Controle cuidadoso da dor, ajuda a limitar os 

movimentos do pacientes e mantém o cálculo na região do foco, facilitando a litotripsia. 

Assim como o uso de Tansulosina pode facilitar a eliminação dos fragmentos, também 

elevando a SFR. 

 NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA (NLP) 

Há 30 anos, a NLP tem sido o procedimento padrão para o tratamento dos 

grandes cálculos renais. Geralmente, é realizada por um acesso de 24-30Fr. Tanto pode 

ser realizada com o paciente em decúbito ventral, dorsal ou modificações do dorsal. Para 

a litotripsia intracorpórea, podem ser utilizados três formas de energia: ultrassônico, 

balístico e LASER. A primeira é a preferida, por já aspirar os fragmentos durante a 

litotripsia. O balístico é muito comum em diversos serviços por ser o mais acessível 

financeiramente. Já nos casos em que se usa aparelhos flexíveis, deve-se utilizar o LASER. 

É mandatório se obter imagens pré-procedimento para melhor estudo da via 

excretora, localização do cálculo e melhor sítio de punção. Preferencialmente 

contrastadas (TC com contraste ou Urografia Excretora) ou mesmo pielografia retrógrada 

no início do procedimento. 

Geralmente, o sistema coletor é drenado ao final do procedimento, seja por 

nefrostomia, cateter duplo J ou ambos. Somente em casos muito selecionados, não se 

deixa nenhuma drenagem. 

URETERORRENOLITOTRIPSIA (URL) 

A Ureteroscopia mudou drasticamente o manejo do cálculo urinário. Nos 

últimos anos com a melhora dos aparelhos flexíveis e do laser, este tipo de procedimento 

tem mudado indicações antes somente de NLP e LECO. 

Para a maior segurança, algumas recomendações são importantes: (i) 

antibioticoprofilaxia deve ser administrada; (ii) o uso do fio é recomendado em 
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praticamente todos os procedimentos; (iii) para a extração dos fragmentos de cálculos, 

preferem-se as sonda de Dormiá feitas de Nitinol, sendo as únicas possíveis de ser usadas 

nos aparelhos flexíveis; (iv) a extração às cegas (sem visualização direta) não é 

recomendada. A energia utilizada para a URL semirrígida pode ser balística ou laser, mas 

na URL flexível somente o laser.  

Na grande maioria dos casos é deixado um cateter duplo J ao final do 

procedimento. Em casos não complicados e quando foi removido completamente o 

cálculo, não é obrigatória tal inserção. O  tempo até a retirada, ainda é motivo de 

discussão, sendo o mais comum entre uma e duas semanas. Alfa-bloqueadores podem 

ser utilizados para reduzir os sintomas relacionados ao cateter. 

CIRURGIA ABERTA E LAPAROSCÓPICA 

Os avanços nas técnicas endourológicas diminuíram significativamente as 

indicações de cirurgia aberta, para menos de 1,0-5,4% dos casos. As indicações para estas 

abordagens são geralmente após falhas das técnicas anteriores ou quando têm baixas 

chances de sucesso. Dependendo do grau de expertise do cirurgião, as técnicas 

laparoscópicas devem ser preferidas quando se considera ureterolitotomia ou 

pielolitotomia. Para os cálculos grandes e complexos, a nefrolitotomia anatrófica ainda 

continua uma opção. 

 

INDICAÇÕES PARA REMOÇÃO DOS CÁLCULOS E SELEÇÃO DO PROCEDIMENTO 

Para cálculo calicinais assintomáticos, vigilância ativa com seguimento anual 

dos sintomas e exame de imagem é uma opção por 2-3 anos, sendo que uma intervenção 

deve ser considerada depois deste período de acordo com a escolha do paciente. A 

observação pode ser associada com um maior risco da necessidade de procedimentos 

mais invasivos. 

Cálculos ureterais com baixa chance de eliminação espontânea, com difícil 

controle da dor, obstrução persistente ou associados a insuficiência renal devem ser 

removidos ativamente o quanto antes. 

Cálculos renais que demonstrem crescimento, causem obstrução, associadas a 

infecção, sintomáticas, maiores que 15mm, ou mesmo menores que 15mm quando a 

observação não é uma opção de escolha, ou quando há preferência do paciente, alguma 

terapia ativa de remoção deve ser considerada. 

Decidido pela remoção ativa do cálculo, uma análise urinária é obrigatória (EAS 

ou Urocultura). Discrasias sanguíneas, uso de anticoagulantes ou antiagregantes 

plaquetários devem ser estudadas ou discontinuadas antes do procedimento. Caso não 

se possa adiar o procedimento até ser seguro suspender a terapia anti trombótica, a URL 

(flexível) é preferida por estar associada a menor morbidade. Nos casos de obesidade 

mórbida, a URL tem maiores taxas livres de cálculos com menos complicações.  

Cálculos muito duros, com densidade superior a 1000UH à tomografia, são de 

mais difícil fragmentação com LECO. A LECO pode ser indicada como primeira linha de 

tratamento para cálculos menores que 2cm na pelve renal ou cálices superior e médio. 
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No cálculos de polo inferior, a LECO tem taxas de sucesso menores, sobretudo quando o 

ângulo infundíbulo-pélvico é agudo. 

CÁLCULOS RENAIS 

Todas as localizações, exceto polo inferior, de 10-20mm 

> 20mm 1. NLP    2. URL Flex ou LECO 

10 -20mm LECO ou endourologia 

<10mm 1. LECO ou URL Flex   2. NLP 

Cálculos 10-20mm em polo inferior 

Cálculos Duros, Ângulo infundíbulo-pélvico agudo 

Infundíbulo estreito (<5mm), cálice longo (>10mm) 

SIM --> 1. Endouro  2. LECO 

NÃO --> LECO ou Endourologia 

 

 

PREVENÇÃO DA RECORRÊNCIA 

Os pacientes que já tiveram um cálculo têm um risco elevado de recorrência 

quando comparado com a população geral. Medidas gerais de ingestão de líquidos, dieta 

e estilo de vida são comuns para todos os pacientes. 

Líquidos - Beber no mínimo 2,5 litros/ dia, bebidas de pH neutro, para manter 

uma diurese 2,0-2,5litros/dia e densidade urinária <1010.  

Dieta - Dieta balanceada (evitar excessos), rica em vegetais e fibras, 

normocálcica (1-1,2g/dia), restrita em sódio (4-5g/dia) e restrita em proteína animal (0,9-

1,0g/Kg.dia). 

Estilo de vida - IMC 18-25Kg/m2 para adultos, controle do estresse, atividade 

física adequada e cuidados com perdas excessivas de líquidos. 

Naqueles pacientes que já tiveram recidiva, ou têm alto risco para o tal, é 

importante tanto a análise do cálculo (defração por Raio X ou espectroscopia 

infravermelha), como análise bioquímica sérica e urinária para se tentar um tratamento 

mais específico para reduzir as chances de recidiva. Na tabela abaixo, temos um resumo 

das principais desordens e resultados esperados dos exames. 

 

REFERÊNCIAS 

1. Campbell 

2. EAU Guidelines on Urolithiasis - 2014 - C. Türk (chair), T. Knoll (vice-chair), A. Petrik,K. 

Sarica, A. Skolarikos, M. Straub, C. Seitz 
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DICAS E TRUQUES EM CIRURGIAS UROLÓGICAS 

Mônica Viana 

Neste capítulo, a instrumentadora e assecessora técnica da ArtMédica, 

Mônica Viana, compartilha anos de experiência e expertise na endourologia, 

para faciliar a vida de quem está entrando neste mundo e ainda está um 

pouco perdido com o circo dos procedimentos, com tantos materiais 

especiais, vídeo, intensificador... Enfim, aproveite o atalho! 

CISTOLITOTRIPSIA  A  LASER 

Litíase na bexiga 

1.Decúbito: litotomia 

2.Equipamentos:  

2.1.Torre de vídeo; 

2.2.Gerador de laser. 

3.Instrumentos: 

3.1.Cistoscópio; 

3.2.Ótica da Urologia; 

3.3.Cabo fibra ótica; 

3.4.Bandeja pequena cirurgia ( Backaus e tesoura reta ); 

3.5.Cuba rim; 

3.6. Antissepsia. 

4.Descartáveis: 

4.1.Sonda uretral 08 ou 10; 

4.2.Capa para vídeo; 

4.3.Equipo simples+extensor de 20 cm+torneira 3 vias; 

4.4.Seringa de 20 cc; 

4.5.Sonda de Foley 14 ou 16+coletor de urina sistema fechado; 

4.6.Gaze simples; 

4.7.Luvas cirúgicas; 

4.8.Compressas cirúrgicas. 

5.OPME: fibra laser 550 ou 1.000. 

6.Soluções:  SF 1.000,  degermante, aquosa. 

7.Medicação na mesa: Xylocaína gel. 

8.Campos: grande(03), lateral(01), fenestrado(01). 
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Outros: bolsa pressórica, balde. 

9.Tempos:   

Assepsia e antissepsia+Aposição de campos; 

Sondagem vesical de alívio; 

Cistoscopia; 

Litotripsia; 

Sondagem de alívio ou demora. 

 

URETEROLITOTRIPSIA  RÍGIDA  A  LASER 

Litíase no ureter 

1.Decúbito: litotomia. 

2.Equipamentos: 

2.1. Torre de vídeo; 

2.2.Intensificador de imagem; 

2.3.Gerador do laser; 

2.4.Cabo fibra ótica; 

2.4.Ureterorreno rígido. 

3.Instrumentos: 

3.1.Bandeja pequena cirurgia( Backaus, tesoura reta ); 

3.2.Antissepsia; 

3.2.Cuba rim. 

4.Descartáveis: 

4.1.Luvas cirúrgicas; 

4.2.Compressas cirúgicas; 

4.3.Gaze simples; 

4.4.Sonda uretral 08 ou10; 

4.5.Seringa de 20cc; 

4.6.Equipo simples+extensor de 20 cm+torneira três vias; 

4.7.Capa para vídeo; 

4.8.Sonda de Foley 14 ou 16+coletor de urina sistema fechado. 

5.OPME: 

5.1.Fio guia; 

5.2.Basket com ponta; 

5.3.Fibra laser; 

5.4.Catéter duplo jota. 
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6.Soluções: SF 1.000, degermante, aquosa. 

7.Medicação na mesa: Xylocaína gel 

8.Campos: grande (03), lateral (02), fenestrado (01), aventais. 

9.Outros: bolsa pressórica, balde. 

10.Tempos: 

10.1.Assepsia+antissepsia+aposição de campos; 

10.2.Sondagem de alívio; 

10.3.Ureterolitotripsia: 

10.3.1.Litíase a laser; 

10.3.2.Retirada do cálculo com basket com ponta; 

10.4.Colocação de duplo jota. 

10.5.Sondagem de alívio ou de demora (a critério médico). 

 

URETEROLITOTRIPSIA  RÍGIDA  E FLEXÍVEL  A  LASER 

Litíse no ureter e/ou no rim. 

1.Equipamentos: 

1.1.Torre de vídeo; 

1.2.Intensificador de imagem; 

1.3.Gerador de laser; 

1.4.Ureterorreno rígido; 

1.5.Ureterorreno flexível+conexão para flexível; 

1.6.Cabo fibra ótica. 

2.Instrumentos: 

2.1.Bandeja pequena cirurgia (Backaus, tesoura reta); 

2.2.Cuba rim; 

2.3.Antissepsia; 

2.4.Cuba redonda para contraste. 

3.Descartáveis: 

3.1.Sonda uretral  08 ou 10; 

3.2.Compressa cirúrgica; 

3.3.Gaze simples; 

3.4.Seringa 20cc (02); 

3.5.Equipo simples (02)+extensor 20 cm+torneira três vias; 

3.6.Capa para vídeo; 

3.7.Luvas cirúrgicas; 
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3.8.Sonda de Foley 14 ou 16+coletor de urina sistema fechado. 

4.OPME: 

4.1.Fio guia; 

4.2.Bainha ureteral; 

4.3.Basket sem ponta; 

4.4.Fibra laser; 

4.5.Catéter duplo jota. 

5.Soluções: SF 1.000 ml, degermante, aquosa. 

6.Medicações: Xylocaína gel, contrastre. 

7.Tempos: 

7.1.Assepsia+antissepsia+colocação de campos; 

7.2.Sondagem de alívio; 

7.3.Passagem de uretero rígido;  

7.4.Passagem de uretero flexível; 

7.5.Litíase renal com laser; 

7.6.Retirada de cálculos com basket sem ponta; 

7.7.Colocação de cateter duplo; 

7.8.Sondagem de alívio ou de demora a critério médico.  

 

NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA 

Litíase através de punção. 

1.Equipamentos: 

1.1.Torre de vídeo; 

1.2.Intensificador de imagem; 

1.3.Nefroscópio; 

1.4.Cistoscópio ou ureterorreno rígido (a critério médico); 

1.5.Litotriptor balístico ou ultrassônico ou (gerador do laser); 

1.6.Cabo fibra ótica; 

1.7.Ótica da urologia ( se usar cistoscópio); 

1.8.Peça de mão do litotriptor+probe+chaves. 

2.Instrumentos: bandeja básica, antisssepsia. cuba rim, cuba redonda avulsa, bandeja 

grande, pinças da percutânea (Trident, de trabalho ou Jacaré, de coágulo) 

3.Descartáveis: luva cirúrgica, compressas, gaze simples, equipo simples, extensor de 20 

cm, torneira três vias, capa para vídeo, seringa de 20cc, lâmina de bisturi 11, sonda de 

Foley 14, 16 e 18, coletor de urina sistema fechado, irrigafix, fio Nylon 3-0, micropore. 
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4. OPME: 

4.1.Fio guia; 

4.2. Catéter ureteral (para pielografia); 

4.3. Agulha para Punção (Agulha de Chiba); 

4.4. Dilatador de punção única (Nephromax + dilatador 8/10) ou punção sequencial 

(Amplatz); 

4.5.Pinça perc-n-cicle; 

4.6.Catéter duplo jota. 

5. Tempos: 

5.1. Cistoscopia ou ureteroscopia para pielografia; 

5.2.Punção renal; 

5.3.Dilatação; 

5.4. Nefroscopia para litíase; 

5.5. Retirada cálculos renais; 

5.6. Colocação duplo jota; 

5.7. Nefrostomia; 

5.8. Curativo.   

6. Medicações: Xylocaína gel, contraste. 

7. Soluções: degermante, aquosa e alcoólica. 

8. Outros: balde. 
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CHECK LIST NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA 

Material grande 

 Torre de vídeo 

 Intensificador (testado e montado em sala!) 

 Litotridores (balístico e ultrassônico) 

Material de vídeo 

 Ureteroscópio + cabo de fibra 

 Nefroscópico + camisa do nefroscópio + Cabo de fibra óptica 

 Probes, peças de mão e cabos dos litotridores balístico e ultrassônico 

 Pinças de extração de cálculos e retirada de coágulos 

Descartáveis 

 2 Fios guias hidrofílicos 

 Cateter ureteral 

 Agulha de punção 

 Kit de dilatador de Amplatz ou Dilator Balão + Dilatador 8/10Fr 

 Pinça N-Perc (Basket de percutânea) 

 2 Sondas Folley 16Fr, com coletor. 

 Catéter Duplo J 

Farmácia 

 Soro Fisiológico 500ml e 1000ml – mais de 01 caixa! 

 Irrigafix + Equipo 

 Contraste Iodado – 05 fr 

 Azul de Metileno Estéril 

 3 seringas de 20ml na mesa 

 Tri-way (torneirinha) na mesa 

 Xylocaína gel 

 Preparar 01 soro: SF 500ml -tirar 100ml e injetar 2 fr contraste + azul de metileno. 

Pessoal 

 Instrumentadora em campo, já com o material todo pronto enquanto o paciente é anestesiado. 

 Circulante em sala, com todo o material conferido e sempre alerta ao soro. 

 Técnico de Radiologia – já em sala desde a anestesia, com intensificador montado e testado 
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CHECK LIST URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA 

Material grande 

 Torre de vídeo (deixar do mesmo lado do cálculo) 

 Intensificador (testado e montado em sala!) 

 Litotridor balístico OU Laser (Gerador) 

Material de vídeo 

 Ureterorreno + cabo de fibra óptica 

 Pinça tridente ou bidente longa (deixar em sala, abrir de início somente caso haja duplo J prévio) 

 Probes, peças de mão e cabos dos litotridores balístico 

 Fibra de Laser 200 a 400 (Perguntar a preferência do cirurgião antes de abrir) 

Descartáveis 

 2 Fios guias hidrofílicos (Preto, só abrir outro tipo se solicitado) 

o Já deixar 01 fio aberto na mesa!  - Quando for Flexível, levar mais de 01 fio guia. 

 Dormiá COM PONTA    - Só se usa Dormia sem ponta em uretero Flexível! 

 Catéter Duplo J     - No Flexível, geralmente se usa BAINHA URETERAL. 

 Sonda Folley 14Fr, com coletor. 

 Capa de vídeo e ataduras 

Farmácia 

 02 Soros Fisiológicos 1000ml – com bolsa pressora. 

 02 Equipos + Tree-way + extensor 

 1 seringa de 20ml na mesa 

 Xylocaína gel 

 Camisa de vídeo 

Pessoal 

 Instrumentadora em campo - material todo pronto enquanto o paciente é anestesiado. 

o Geralmente, a Instrumentadora pode sair de campo após entrar cirurgião e auxilar. 

 Circulante em sala - com todo o material conferido e sempre alerta ao soro. 

 Técnico de Radiologia – avisar no início do procedimento, para evitar atrasos no final. 
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CHECK LIST RTU (Próstata ou Bexiga) 

Material grande 

 Torre de vídeo 

Material de vídeo e Descartáveis 

 Óptica 5mm 30º + cabo de fibra óptica 

 Elemento de Trabalho 

 Camisa de Ressectoscópio 26Fr (A não ser que o médico peça a 24 ou 27Fr) 

 Uretrótomo (deixar em sala, não abrir) 

 Alça de Ressecção 02ud (abrir uma e deixar outra em sala) (ponta amarela) 

 01 Roller Ball + 01 faca de Sache + 01 alça de Colins (deixar em sala, não abrir) 

 Evacuador de Ellick 

Extras 

 Balde e peneira 

 Cuba rim na mesa 

Farmácia 

 01 caixa de água 1000ml    Quando for RTU BIPOLAR, usa-se SORO FISIOLÓGICO . 

 1 IrrigaFix + 1 Latex    Material do Bipolar deverá ser levado pela empresa . 

 1 seringa de 20ml na mesa 

 Xylocaína gel (02ud) 

 Seringa de 60ml (deixar em sala) 

 Camisa de vídeo 

 Sonda Folley 22Fr 03 vias + coletor + Equipo de soro 

Pessoal 

 Instrumentadora em campo - material todo pronto enquanto o paciente é anestesiado. 

 Circulante em sala - com todo o material conferido e sempre alerta à água. 
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CHECK LIST RETIRADA DE DUPLO J 

 Torre de Vídeo 

 Óptica 5mm 30º 

 Cabo de Fibra 

 Cistoscópio (Camisa + Ponte + Borrachinha) 

 Pinça de Retirada 

 

 Soro Fisiológico 500ml 

 Equipo e Xylocaína gel (abertos na mesa)  

 01 campo fenestrado 

 01 pacote de compressas 

 02 cubas + 01 pinça para assepsia 

 Par de luvas estéreis 

 

 Propofol (02 ampolas) 

 Kit de Acesso Periférico (abocath, equipo e soro) 

 

 Não há obrigação de instrumentadora em campo, somente abrir o material na mesa. 

 Só abrir kit completo de campos, avental cirúrgico e camisa de vídeo caso o cirurgião solicite. 
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