
 
Tabela de cirurgias uro-oncológicas 

 
 
Condição Cirurgia recomendada Racional para o tratamento Tempo de 

internação 
prevista 

Câncer de 
bexiga 

● Cistectomia para 
câncer músculo-invasivo 
 
● Cistectomia para ca in 
situ refratário a 3ª linha 
de tratamento 

● Atrasar a cistectomia para carcinoma de 
bexiga músculo-invasivo em 90 dias 
aumenta a taxa de estágio patológico N +, 
diminui a sobrevida global e livre de 
progressão e o estágio patológico mais 
alto.  
 

● 5-8 dias 

 ● RTU-Tu vesical para 
tumores suspeitos cT1+  

● Os tumores estágio clínico T1 são 
subestadiados em até 50% dos casos, 
apresentando risco significativo se não se 
diagnosticar doença músculo-invasiva. 

● Ambulatorial ou 
1-2 dias  

Câncer de 
testículo 

● Orquiectomia para 
suspeita de tumores 
testiculares 
 
● Linfadenectomia 
retroperitonial pós-
quimioterapia 
 
● Favorecer 
quimioterapia ou 
radiação em vez de 

● Dados limitados sobre sobrevida com 
atraso na orquiectomia; no entanto a 
orquiectomia é um procedimento 
ambulatorial com potencial benefício geral 
de sobrevivência e deve ser priorizada. 
 
● Para prevenir uso de ventilador e 
internação (linfadenectomia 
retroperitonial), 
radiação após 
orquiectomia  

● Orquiectomia: 
procedimento 
ambulatorial 
 
● Linfadenectomia 
retroperitonial: 4-6 
dias (aberta) 
1-3 dias 
(minimamente 
invasivo)  
 



 
linfadenectomia 
retroperitonial quando 
clinicamente apropriado. 
 

recomendada quando 
vigilância não é uma opção. O uso de 
quimioterapia deve ser discutido pela 
preocupação com imunossupressão e 
aumento do risco de infecção/sequelas 
por Covid-19. 
 

Câncer de 
rim 

● Nefrectomia para 
tumores estagiamento 
clínico T3 +, tumores,  
incluindo todos os 
pacientes associados a 
trombos na 
veia renal e/ou cava. 
 
● Nefrectomia parcial 
planejada ou 
radical para massas de 
estagiamento clínico T1 
deve ser adiada ou 
outras formas de 
abordagem ablativa 
devem ser consideradas 
em pacientes 
selecionados. 
 

● Tumores renais mais avançados, 
sobretudo os associados com trombo, 
podem progredir rapidamente e criar 
cirurgias mais complicadas e afetar 
adversamente a sobrevida e/ou 
morbidade cirúrgica.  
 
● Para massas de estagiamento clínico 
T1-2 (estágio I-II), o atraso da cirurgia em 
3 meses não foi associado a prejuízo em 
sobrevida total e câncer específica. 
 

● Nefrectomia 1-3 
dias 
 
● Trombectomia 
de cava 3-10 dias 
 
● 1-2 dias 
(minimamente 
invasivo) 
 
● 2-4 dias (aberto) 
 
 



 
● Nefrectomia parcial ou 
radical planejada para 
estagiamento clínico T2 
deve ser considerada 
para adiamento com 
base em considerações 
específicas do paciente, 
tais como  
idade, morbidade, 
sintomas e taxa de 
crescimento tumoral. 
 
● Considerar 
nefrectomia radical em 
casos desafiadores 
originalmente agendados 
para parcial que podem 
potencialmente estar 
associados a aumento 
de tempo cirúrgico e 
complicações. 
 

Câncer de 
próstata 

● A maioria das 
prostatectomias deve ser 
adiada. 
 
● Decisão compartilhada 

● Cirurgia para alto risco NCCN* pode ser 
considerada dependendo da idade do 
paciente e do risco de doença. 
Contudo, 

● 0-2 dias 



 
considerando 
radioterapia para 
doença de alto risco 
NCCN*. 
 
● Considerar deprivação 
androgênica neoajuvante 
em casos de alto risco a 
fim de postergar 
tratamento. 
 
● Cirurgia para alto risco 
NCCN* se o paciente 
não for elegível para 
radioterapia. 
 
● Pacientes 
selecionados de alto 
risco, bem como aqueles 
com câncer intermediário 
ou de baixo risco, devem 
ser adiados. 
 

de acordo com a disponibilidade de outros 
tratamentos, 
essas cirurgias podem ser postergadas. 
  
● Taxas de recorrência bioquímica podem 
ser mais altas em homens de alto risco 
que atrasam o tratamento definitivo, mas 
não há um tempo de corte claro para 
benefício do tratamento. 
  
 

Carcinoma 
urotelial do 
trato urinário 
superior 

● Nefroureterectomia 
para tumores de alto 
grau e/ou estágio clínico 

● Atraso de 3 meses no tratamento para 
ca urotelial tem sido associado à 
progressão da doença em todos os 
pacientes com sobrevida câncer-

● 1-4 dias 



 
T1+, sangramento ativo 
ou obstrução. 
 

específica em pacientes com doença 
músculo-invasiva.  
 
● Alto risco de subestadiamento. 
 

Massas 
adrenais 

● Adrenalectomia por 
suspeita de carcinoma 
de célula adrenal ou 
tumores > 6 cm. 
 
● Considere atraso na 
adrenalectomia para 
massas adrenais 
suspeitas favoráveis 
(< 6 cm, características 
de imagem). 
 

● Massas adrenais maiores que 6 cm têm 
muito mais chances de conter carcinoma. 
 
● Câncer adrenal progride rapidamente, e 
obter resseção completa na cirurgia 
oferece melhor chance de sobrevida. O 
atraso pode diminuir a ressecabilidade e 
afetar sobrevida.  
 

● 0-1 dia 

Câncer de 
uretra/pênis 

● Câncer clinicamente 
invasivo ou obstrutivo 

● Os dados para esses tumores raros são 
limitados. Prevenir metástases linfonodais 
pode diminuir morbimortalidade. Além 
disso, a penectomia parcial pode ser um 
procedimento ambulatorial. 
 
● Se indicada, linfadenectomia inguinal 
pode ser realizada em casos 
selecionados. 

● Ambulatorial 
 

 



 
 * NCCN: The National Comprehensive Cancer Network 

 
Em suma, são plausíveis as seguintes recomendações: 
 
I. Cancelar todas as cirurgias urológicas eletivas.  
Exceto (ressalva: muitos desses casos apresentam alta probabilidade de transfusão sanguínea e 
possivelmente necessidade de UTI): 
 

a. Cistectomia radical de alto risco; cistectomia radical após quimio neoadjuvante. 
b. Nefrectomia radical de alto risco (trombo) - embora, se um nível muito alto, considere 
imunoterapia neoadjuvante. 
c. Massas que crescem rapidamente. 
d. Prostatectomia radical para doença de alto risco >= GG4 (considerar deprivação androgênica 
neoajuvante e também que as técnicas minimamente invasivas implicam menores taxas de 
transfusão e dias de hospitalização) e RTU tu vesical: tumores de alto risco  
f. Orquiectomia radical para câncer de testículo 

  
II. Converter as consultas em telemedicina sempre que possível. 
Exceto (ressalva: pacientes estáveis e que tenham compreensão da tecnologia e possuam acesso a 
recursos de teleimagem, alguns desses dados podem ser acompanhados remotamente):  

i. Pacientes recém-operados para manejo de drenos/incisões etc.   
j. Pacientes com cateteres internos etc. que precisam de assistência/trocas. 
l. Pacientes que não estejam estáveis, ou com quadros que necessitem de exame físico.  

 
III. Especificamente com relação às cirurgias minimamente invasivas considerar na decisão: 
 



 
m. Cirurgias minimamente invasivas oferecem, de maneira geral, menor possibilidade de 
sangramento, menor taxa de transfusão sanguínea, recuperação mais rápida e alta mais precoce. 

 
IV. Recomendações gerais quanto à pandemia de Covid-19: 
  

1. Para todos os efeitos e até prova em contrário, todos os pacientes devem ser considerados 
potencialmente contaminados pelo SARS-CoV-2. Discute-se, entretanto, que os pacientes sejam 
testados para Covid-19 antes da realização do procedimento. 
 

2. Salas cirúrgicas com pressão negativa devem ser utilizadas sempre que disponíveis. 
 

3. Proteção deve ser estendida a todos os membros da equipe. Equipe cirúrgica deve entrar na sala 
com EPIs adequados (gorro, máscara N95 ou PFF2, óculos fechados e tela de proteção 
individual). 

 
4. Os momentos de intubação e extubação parecem ser os mais arriscados para contaminação. 

Somente pessoas habilitadas e devidamente paramentadas devem permanecer na sala 
(anestesista + 1). 

 
5. A cirurgia deve ser realizada pelo membro mais experiente da equipe e com o menor número 

possível de pessoas na sala. 
 

6. Incisões para colocação de portais devem ser as menores possíveis. 
 

7. Pressão de pneumoperitônio e fluxo de insuflação devem ser mantidos nos níveis mais baixos 
possíveis (cuidado especificamente com o dispositivo Airseal). 

 



 
8. Minimizar uso de dispositivos de energia como eletrocautério (microrganismos semelhantes ao 

SARS-CoV-2 foram detectados na fumaça cirúrgica e médicos foram infectados). 
 

9. Cuidado específico em cirurgias que envolvam reconstrução intestinal devido à grande 
concentração de SARS-CoV-2 no intestino e fezes. 

 
10. O trocarte usado para remover fumaça e gás da cavidade deve estar conectado a filtro 

apropriado ou dispositivo de sucção (aspirador). 
 

11. Ao final do procedimento, desparamentação deve ser feita com a técnica adequada (evitar 
contaminação com a própria roupa),  lavagem rigorosa de mãos e, em algumas situações, banho 
no centro cirúrgico ou hospital, trocando sempre o pijama cirúrgico entre os procedimentos. 
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