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Urologia

Serviços de Urologia

A Urologia é uma especialidade médico-cirúrgica que se ocupa do estudo, do

- CONSULTA EXTERNA

diagnóstico e do tratamento (médico e cirúrgico) de doenças do aparelho

A consulta de Urologia proporciona o primeiro contacto com doentes que

urinário em ambos os sexos e do aparelho genital masculino e feminino.

apresentam patologia dos rins, vias urinárias, próstata e órgão genitais

As suas grandes áreas de atuação desenvolvem-se na patologia prostática

externos do homem, incontinência urinária. Aqui disponibilizamos a realiza-

no homem (benigna e maligna), na litíase urinária e na incontinência urinária

ção de diversos exames.

na mulher.
Nesta unidade dispomos de meios de diagnóstico e terapêutica adaptados aos tempos modernos, e o nosso objetivo é prestar um serviço de
qualidade que corresponda às expectativas dos doentes.

- EXAMES ESPECIAIS
Uretrocistoscopia, Urofluxometria, Peniscopia, Biópsia Prostática Transretal Ecoguiada, Ecografia do Aparelho Urinário, Uretrocistografia Retrógrada e Cistouretrografia Miccional Seriada.
- CIRURGIAS

Devo recorrer ao Urologista se verificar

No Bloco Operatório são realizadas cirurgias sob anestesia local, locoregional ou geral, em regime de Ambulatório ou de Internamento, conforme as situações clínicas verificadas e o tratamento cirúrgico proposto, dis-



Existência de sangue na urina;

pondo dos meios técnicos apropriados para o efeito. Estamos capacitados



Alteração do ritmo urinário e/ou dificuldade em urinar;

para a cirurgia:



Retenção aguda de urina;



da hipertrofia prostática benigna (via endoscópica ou clássica);



Valores elevados na análise do PSA;



da neoplasia (cancro) da próstata, do rim e da bexiga;



Episódios de repetição de infeções urinárias;



de cálculos (pedra) do rim, do ureter e da bexiga;



Episódios de cólica renal;



da incontinência urinária feminina e prolapsos genitais;



Perda involuntária de urina;



da incontinência urinária masculina;



Alteração nas características dos órgãos genitais.



de alterações nos órgãos genitais.

