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a) A hematúria microscópica (definida como a presença de três ou mais eritrócitos por
campo de grande ampliação, em duas ou três amostras de urina correctamente
colhidas) deve ser confirmada por avaliação microscópica de urina.
O achado de eritrócitos dismórficos ou cilindros eritrocitários na avaliação
microscópica da urina e/ou a associação de proteinúria sugerem uma causa
glomerular para a hematúria, pelo que o doente deve ser referenciado igualmente
para uma avaliação nefrológica.
b) A ecografia renal poderá ser substituída pela realização de tomografia computorizada (TC)
c) Principais factores de risco para neoplasia urotelial
Tabagismo
Exposição ocupacional a agentes carcinogénicos (tintas, diluentes, benzenos ou
aminas aromáticas)
História de irradiação pélvica
d) A urografia intravenosa é um exame necessário para a avaliação da hematúria,
particularmente nos casos em que a cistoscopia e a ecografia renal forem normais,
com o objectivo de despistar outras causas da hematúria, nomeadamente neoplasias
do ureter e/ou bacinete.
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