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editorial 

Tem sido preocupação constante dos UrologistaS o reconhecimento e a outorga do título de 
especialista. 

De há muito, vom aS. B . LI. meditando sobre o assunto. Sabe sua direção que a concessão 
do titulo com sua conqüente e compulsória valorização implica na solução de problemas de origem 
e de regualmentação. 

Já remeteu aS. B. U. para todas as secções um anteprojeto com a solicitação, anexa, do 
endo de sugestões. Pediu-se inclusive, a cada Presidente, que fossem relacionados os hospitais para 
O reconhecimento de Residência. 

Sabe aS. B . U ., bem como o sabem também os seus membros, que é chegado o momento 
de se concretizar velha aspiração de uma sociedade forte. 

Evoluímos para uma situação econômica invejável. 
Foi sempre a orientação de todas as diretorias que uma sociedade, para ser forte e inde

pendente, necessitaria de base econômica segura. 
Com amealhamento de dotações, rendas de congressos e contribuições dos seus sócios e 

uma aplicação ajuizada, as diretorias da S. B. U. asseguraram estabilidade econômica para a nossa 
Sociedade. 

O XIV Congresso Brasileiro de Urologia, em 1973, sob a administração do Professor ALBER
TO GENTILE, deixou um saldo favorável à S .B. U. de Cr$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil cruzeiros), 
incorporado ao seu patrimônio. 

A secção-sede realizou, em 1974, no Hotel Sheraton, a Jornada Carioca de Urologia e, apesar 
de ter cobrado taxa mínima de. inscrição, deixou Cr$ 9.000,00 de saldo para a S.B.U., em virtude 
do auxílio financeiro recebido da Riotur. 

No momento, nossa Sociedade possui mais de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), devi
damente investidos. 

Nos vários balanços anuais, tem sempre sido enriquecido o patrimônio, demonstrando a boa 
orientação seguida em prol da estabilização financeira da Sociedade. 

Temos sede própria, com secretaria e arquivos organizados. 
Os congressos realizados sempre foram se. superando aos anteriores, mostrando uma Socie

dade em evolução. 
Publicamos o "Jornal Brasileiro de Urologia", que é autofinanciável e que está sendo distri

buído em todo o mundo, impondo e divulgando a Bibliografia Brasileira 
Foram criados dois prêmios: "Estelita Lins" e "Campos Freire", com o objetivo de estimular 

a produção científica. 
Em várias ocasiões, através de correspondência e contato pessoal, procurou a direção da 

S . B . U. incentivar a realização de cursos e reuniões, nas várias' secções, com ajuda financeira, 
como prevê o estatuto. 

Muito há o que fazer. 
É necessária a concretização da aspiração geral do título de Urologista e sua conseqüente 

valorização, inclusive com discussão de remunerações c01idizentes. 
Deverá ser criado um registro de tumores para controle estatístico brasileiro. 
Mais prêmios, cursos e jornadas se compõem, para obtenção de melhor aprimoramento 

técnico de nossos colegas. 
No próximo Congresso, alguns desses aspectos serão focelizados, porém, mais do que nunca, 

necessita aS. B . U. da colaboração dos seus associados para a união e fortalecimento da S. B . U. 
e engrandecimento da Urologia Nacional. 

SÉRGIO AGUINAGA 
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flagrantes históricos 

Na sessão de 3 de agosto de 1927,foi cogitada 
a alteração do primeiro Estatuto da. S . B . U ., de 
cujo texto não há notícias nos registr()s da Socie
dade. Para a nova Carta da Entidade, foram fixa
das algumas resoluções objetivando que aS. B. U.: 
"1 - se reunisse às segundas-feiras, no mínimo 
duas vezes por mês; 2 - promovesse a realização 
de Congressos de Urologia a cada dois anos; 3 -
fizesse a publicação anual de seus trabalhos; 4 -
que o número de sócios seria ilimitado~ e 5 - que, 
além dos titulares efetivos, existiriam outras duas 
categorias, as de honorários e correspondentes". 

o o o 

Na sessão de 29-8-27, Stan Juddi, conhecido 
urologista da Mayo Clinic (U. S . A. ), teve lida uma 
carta agradecendo sua eleição como Membro Ho
norário da S. B . U . 

o o o 

Novos Membros Honorários são eleitos na 
sessão de 29-8-27, cujos nomes e procedências são: 
Dr. A. Hegge, de Liége; Drs. M. Heitiz-Boyer e P. 
Lecene de Paris; Dr. R. Leriche, de Estrasburgo; 
e Charles e William Mayo, de. Rochester. 

o o o 

No expediente da sessão realizada em 12-9-27, 
é conhecido o texto da mensagem ~nviada pelo 
cientista L. Ambard, da Alemanha, ~gradecendo 
eleição de seu nome como Membro Honorário da 
Sociedade. 

• • o 

Nesta mesma sessão (12-9-27), cQm a presen
ça de 16 Titulares, entre eles, os Drs. Ugo Pinheiro 
Guimarães, Estellita Lins, Alfredo Herculano, Guer
reiro de Faria, Alvaro Cumplido de; Sant' Anna, 
Jorge Dória, Crissiuma Filho e Cândido Botafogo, 
dois interessantes trabalhos foram apr~sentados pe
los Drs. Rolando Monteiro (Câncer da: Próstata) e 
Angelo Pinheiro Machado Filho (A citologia de 
pus uretral, na blenorragia), que despertaram a 
atenção de todos. 

• • o 

Na sessão de 16-9-27, o Presidente Augusto 
Paulino mencionou a omissão no Estatuto sobre o 
período de férias (hoje, recesso) da Sociedade, fi-
cando acordado pelos presentes que seu início dar· 
se-ia logo após a última reunião de novembro, 
quando seria procedida à eleição da Diretoria para 
o mandato seguinte. Na ordem do dia, o Prof. Pau
lino apresentou um trabalho versando sobre um 
caso de "Hipospádias períneo-escrotal, vulviforme". 

o o • 

A 20-10-27, são lidas, durante o expediente, 
cartas dos Professores Sylvio Roland, de Gênova, e 
Isidro Sanchez Covis a, de Madrid, nas quais esses 
ilustres urologistas agradecem suas eleições, res
pectivamente, para Membros Honorários e corres
pondente desta Sociedade. 

o o o 

Ainda na sessão de 20-10-27, o Dr. Rolando 
Monteiro informou ao plenário que representou a 
Sociedade Brasileira de Urologia no ato de inau
guração do consultório do Dr. Alvaro Cumplido de 
Sant' Anna. A seguir, e depois da "acalorada dis
cussão em que tomaram parte todos os sócios pre
sentes", foi aprovado, em terceira e última apre
ciação, o novo Estatuto, o primeiro cujo texto é 
conhecido em virtude de se encontrar transcrito 
em ata. 

• • • 
Na última sessão do ano (novembro de 1927), 

o Prof. Augusto Paulino foi reeleito para a Presi
dência desta Sociedade, tendo exercido seu man
dato em 1928. 

o o o 

Em 16 de abril de 1928, o Prof. Alvaro Cum
plido de Sant'Anna, então 2.° Secretário da S.B.U., 
renunciou a esse cargo, no que foi atendido, em 
virtude dos "imperiosos motivos apresentados" para 
esse afastamento. 

o • o 

Na sessão de 14 de maio de 1928, a Sociedade 
aprovou voto de profundo pesar pelo falecimento 
de dois eminentes médicos, os Drs. Alvaro Alvim e 
H. Noguchi, levando-se em consideração que a am
bos muito deveu a ciência médica. 
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vasos femurais: uma alternativa para Oe 

acesso à circulação da hemodiálise 

ACENOR S. FERRAZ - ADAUTO J. COLOCNA - ÁUREO JOS:!!: CICONELLI 
ANTONIO C. P. MARTINS - JOÃO CORNICELLI - HAYLTON J. SUAlD 

Do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP) 

RESUMO 

Os autores apresentam sua experiência com 
uma técnica de colocação de "shunt" artério-veno
so em vasos femurais em 6 pacientes, de janeiro de 
1973 até hoje, e comparam esta experiência com a 
anteriormente adquirida, concluindo que o método, 
proposto por Belzer em 1971, é válido para casos 
especiais de pacientes submetidos à hemodiálise. 

INTRODUÇÃO 

A hemodiálise, um grande aliado nas unidades 
de transplante renal, necessita, para que se tenha 
bons resultados, de um fluxo sanguíneo superior a 
150 mI! m e conseqüentemente de uma veia que 
receba bem esse sangue de retomo do hemodiali
sador. 

Um dos problemas que surgem nesses pacien
tes é exatamente a falta de bons vasos, na periferia, 
para suprir as condições acima. Belzer e Kountz, 
em 1971, descreveram uma técnica, confirmada no 
mesmo ano por Buselmeier e cols. 3, que utiliza um 
ramo da artéria femural profunda e a veia safena 
interna, próxima a sua crossa. 

Essa técnica, além de não causar problemas 
isquêmicos para o membro, permite um fluxo me-

lhor e duração maior da ponte artério-venosa, em 
relação às outras localizações. 

Além das vantagens acima enumeradas, esse 
local tem boa indicação em crianças nas quais as 
artérias periféricas têm pequeno calibre e o . paní
culo adiposo é escasso, o que facilita as úlceras dé 
decúbito sobre os ramos do "shunt". 

Em noSso serviço, essa técnica foi· empregada 
em 12 pacientes, sendo que, em 1972, publicamos 
nossa experiência com os primeiros 6 pacientes 
e já naquela época confirmamos as opiniões de 
Belzer . e Buselmeier quanto às vantagens do mé-' 
todo. 

Passaremos a apresentar nossa experiência 
acumulada após mais 2 anos com essa técnica, bem 
como uma comparação dos resultados atuais, com 
os resultados da publicação anterior. 

MATERIAL E M1!;TODOS 

De janeiro de 1973 a janeiro de 1975, seis pa
cientes em tratamento no U. T . R. do Hospital das 
Clínicas de Ribeirão Preto receberam "shunt" de 
Scribner-Quinton 4 em vasos femurais. Desses pa
cientes, 3 eram do sexo masculino e 3 do sexo femi
nino e suas idades variavam de 11 a 22 anos (Ta
bela 1). 

TABELA 1 

PACIENTE COMPLICAÇÕES CAUSA DA RETIRADA DURAÇÃO 

C.A.M. 14 F Linforragia Óbito 18 dias 
A.C.P.F. 11 M Sangramento Transplante 170 dias 

Arterial 
H.A.M. 12 1\1: N:Hill Óbito 30 dias 
H.M.C. 20 F N:Hill Transplante 60 dias 
D.L.S. 21 F N:Hill Alta 55 dias 

"M.A.M. 22 M N:Hill Óbito 90 dias 

Resultado dos 6 pacientes que receberam "shunt" femural, de janeiro de 1973 até hoje. 

J. Br. Urol. - Vol. 1 N.O 3 - 1975 135 



136 AGENOR S. FERRAZ "ET AI." 

A técnica cirúrgica já foi previamente descri
ta, 1 sendo que atualmente temos nos preocupado 
mais com os vasos e gânglios linfáticos) tentando 
evitá-los ao máximo durante a dissecção (figs. 1 
e 2). ' 

RESULTADOS 

Na tabela 1, encontramos os resultados obtidos 
nos 6 pacientes operados nos últimos 2 i anos. Um 
estudo comparativo das complicações, ocorridas 
nesses pacientes com os pacientes oper~dos ante
riormente 1 encontra-se na tabela 2. 

TABELA 2 

ATI!; 
COMPLICAÇÃO DEZEMBRO 

DE 1972 
6 PACIENTES 

Linforragia 6 

Sangramento O 

Infecção 1 

Trombose 1 

DESDE 
JANEIRO 
DE 1973 

6 PACIENTES 

1 

1 

'0 

:0 

Comparação das complicações ocorridas nos fi primeiros 
doentes e nos últimos 6 doentes. . 

DISCUSSÃO 

Podemos observar pela análise das tabelas 1 
e 2 que as complicações diminuíram nos 6 últimos 
doentes, principalmente no que diz respeito à lin
forragia, que ocorreu em apenas 1 caso nesta últi
ma série. Este fato se deve provavelmente ao maior 
cuidado, que tivemos com os linfáticos durante a 
cirurgia para colocação do "shunt". 

No paciente A. C. P . F ., de 11 anos, surgiu a 
complicação mais séria, ao nosso ver, que foi um 
sangramento arterial devido a deiscência do ponto 
que fixa a ponta do "Teflon" no ramo da artéria 
femural profunda; neste C9:so, o sangramento foi 
muito intenso e necessitou de intervenção cirúrgica 
de urgência, pois a vida do paciente estava em ris
co pelo choque hemorrágico. No entanto, após a 
clampagem do vaso (com clampe arterial) foi pos
sível a recanulação e recuperação do "shunt". 

Achamos importante ressaltar a excelência do 
método para crianças, pois conseguimos nesses ca
sos obter fluxo arterial muito bom, o que não se 
consegue com "shunts" em outras localizações. Em 
pacientes cujo panículo adiposo é escasso, o "shunt" 
artério-venoso femural é. uma alternativa de grande 
valkl, pois a ocorrência de úlceras de decúbito com , 
exposição do tubo de "silicone" e conseqüente in
fecção do "shunt", é freqüente. 
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CONCLUSÃO 

Segundo nossa experiência, após 12 casos ope
rados, achamos que o "shunt" femural deve ser 
indicado em crianças, nos pacientes magros em 
diálise por tempo prolongado e naqueles casos em 
que "shunts" de outras localizações estão com bai
xo fluxo. 
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hemodiálises re,petidas através de punções 
da artéri~ femural superficial 

ANTONIO MARMO LUCON RENATÓ YAMADA GILBERTO M. DE GOES -
VICENTE MAZZOLA 

Da Clínica Urológica (Faculdade de Medicina, USP) 

Os "shunts" de Teflon e Silastic:; e' as fístulas 
artério-venosas permitem a manutenção ide pacien
tes com insuficiência renal terminal em programa 
de hemodiálises repetidas. Quando não dispomos 
de vasos nos punhos para colocar "shUJ{lts" ou fa
zer fístulas, segundo as técnicas originais descritas 
por Quinton e cols. 5 e Brescia e cols., ~ podemos 
utilizar outras artérias e veias dos membros com 
resultados identicamente bons. 3. 4 1 

Mas, há casos em que não se dispõe de arté
rias eJ ou veias para feitura de fístulasou coloca
ção de "shunts", porque os mesmos já foram disse
cados, usados para outras fístulas e "shunts", que 
falharam, ou estão destruídos por terem sido sede 
de flebites conseqüentes à infusão de medicamen
tos. Ressaltamos que estes procedimentos são co
muns em pacientes que estão em prqgrama de 
transplante renal, mormente os casos de Imá evolu
ção e que necessitam outros transplantes. 

Tivemos 3 casos excepcionais, entre 9s 160 que 
foram submetidos a hemodiálises na Uhldade de 
Transplantes Renais da Clínica Urol6gi~a da Fa
culdade de Medicina da Universidade de São Pau
lo, no período de 1968 a 1974, em que a única 
solução que encontramos foi a de fixar a :artéria fe
mural comum abaixo da pele da face a;titerior da 
coxa 2 para que pudes$e ser facilmente ~uncionada 
e conectada ao rim artificial. . 

M1;TODO E CASUlSTICA 

O paciente é anestesiado e colocado' em decú
bito dorsal horizontal. Incisão da pele e tecido ce
lular subcutâneo da face anterior da coxa sobre a 
projeção cutânea da artéria femural superficial. Dis~ 
secção da referida artéria desde a bifurcação da ar
téria femural comum até a artéria grande ~nastom6-
tica (fig. 1). Os pequenos ramos colaterais são li-

Fig. 1 - Artéria femural superficial dissecada desde a 
bifurcação da artéria femural comum até a artéria g~ande 

anastomótica 

Fig. 2 - Aproximação do tecido celular subcutâneo atrás 
da artéria femural superficial, que desta forma é fixada 

abaixo da pele 

gados e seccionados. O tecido celular subcutâneo é 
aproximado com pontos de categute, atrás da arté
ria que desta forma é transposta de seu leito ori
ginai para um plano subdérmico. Esse tempo ci
rúrgico é facilitado pela tração da artéria femural 
superficial com 2 cadarços (fig. 2). Fechamento da 
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Fig. 3 - Punções da artéria femurai superficializada para 
conexão com o rim artificial 

pele, sobre a artéria, com pontos separados de 
nylon. 

Após 7 a 10 dias, a artéria superficializada 
pode ser puncionada com duas agulhas: uma para 
retirada de sangue a passar pelo rim artificial e ou
tra para infusão do sangue dialisado (fig. 3). Se 
se d~spuser de veia periférica, por exemplo, veia 
jugular ou cateter na veia cava superior, pode-se 
utilizar a artéria femural para uma única punção. 

Esta técnica foi empregada em três pacientes, 
cujos dados gerais estão expostos na tabela 1. 

TABELA 1 

Dados gerais dos doentes que se submeteram a superficia
lização da artéria femurai superficial 

CASO 

1 

2 

3 

INICIAIS 

H.B.U.O. 

T.U. 

S.M.A. 

R. G. 

872335 

889599 

983446 
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IDADE SEXO 

46 

21 

13 

M 

F 

F 

Todos os doentes receberam transplantes re
nais e já haviam se submetido a nefrectomia do rim 
transplantado por apresentarem rejeição crônica, 
quando foi indicada a superficialização da artéria 
femural. Até então, tiveram os vasos dos membros 
superiores e as veias safenas internas utilizados por 
"shunts" ou fístulas arteriovenosas mal sucedidas, 

RESULTADOS E COMENTARIOS 

o caso 1 foi mantido em hemodiálises perió
dicas durante 5 meses, com punção dupla da arté
ria femuraI. Manteve-se bem dialisado durante este 
período e pôde suportar as seguintes cirurgias: se
gundo transplante renal, nefrectomia do segundo 
rim transplantado, por apresentar necrose cortical. 
terceiro transplante renal e nefrectomia do tercei
ro transplante, por apresentar sangramento abun
dante e fístula urinária. Este doente faleceu em 
choque toxêmicO, por complicações da última ci
rugia. 

O caso 2 foi submetido a apenas 4 hemodiá
lises pela artéria femuraI, após o que recebeu o se
gundo transplante renal, tendo boa evolução. 

O caso 3 foi submetido a 20 hemodiálises. Em 
um dos locais de punção, desenvolveu pseudo-aneu
risma, que foi corrigido cirurgicamente. Acredita
mos que isto tenha ocorrido por compressão insufi
ciente após retirada da agulha. Atualmente, está 
sendo hemodialisado através de enxerto de veia 
de cadáver, que passamos a utilizar a partir daquela 
data. 

A supedicialização da artéria femural é de 
fácil realização e as punções são executadas sem 
dificuldade. 

Embora tenhamos tido apenas uma complica
ção, que foi resolvida satisfatoriamente, o proces
so envolve punções repetidas do · importante vaso 
do membro inferior e por isso sujeito a comJ?lica
ções maiores. 

Cremos que, em casos excepcionais como os 
nossos, possa ser a única solução para a solução 
da vida do doente e por isso deva ser validamente 
tentado. 
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RESUMO 

A artéria femural superficial foi disspcada des
de a artéria femural profunda até a artéria grande 
anastomótica e transposta entre a pele e o. tecido ce
lular subcutâneo da face anterior da coxa em 3 
pacientes. Este procedimento permitiu diálises pe
riódicas por punções repetidas desta a1;téria. Um 
dos doentes foi submetido a 33 hemodiálises sem 
complicações com fluxo até de 296 mIl minuto. o 
método é extremamente útil em casos, coino os nos
sos, em que não se dispõe de artérias e veias super
ficiais que possam ser utilizadas para a execução 
de fístulas artério-venosas. 

SUMMARY 

The authors proceeded the superficialization. 
of the femoral artery through out itsdissection, 
bringing it well under the skin of the anterior 
aspect of the thigh, in three patients: requiring 
maintenance hemodialysis. This procedure proved 
its usefullness through out repetitive puru;tions for 
the realization df hemodialysis (one of the patients 

endured 38 hemodialysis sessions), for those patients 
with any superficial vessels available for AV 
fistulae 01' silastic-teflon shunts. 
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ectopia renal cruzada perfeita 

WILTON ADRIANO DA SILVA - RAMON RAMOS - ADÃO UBIRATAN 
DA COSTA PEREIRA 

Da Faculdade de Medicina de Goiás 

INTRODUÇÃO 

Rins ectópicos são rins congenitamente fora de 
sua posição normal. 

As ectopias renais podem ser: 

{

Altas - tórax (são raras) 
A - Ectopias renais 11 b om ares 
diretas B . '1' alxas I lacas 

pélvicas (50% ) 

B - Ectopias renais cruzadas. 

Neste caso, os dois rins estão situados de um 
mesmo lado, porém os orifícios ureterais estão em 
suas posições normais. O ureter do rim ectópico 
cruza a linha mediana para atingir o seu meato. 
O rim ectópico é sempre fundido ao outro rim e em 
geral ao seu pólo inferior. 

As anomalias vasculares são constantes e cons
tituem para a maioria dos autores o elemento essen
cial da malformação. 

O caso que vamos apresentar agora se jus
tifica: 

1.0 - Ausência de malformação arterial, tanto 
no rim normal como no rim ectópico. 

2.° - A fusão de ambos os rins foi perfeita, 
tomando-os um só corpo. 

APRESENTAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

S . O . S. - Estudante, 22 anos, solteiro, sexo 
masculino, cor branca, natural de Pontalina (Goiás). 
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Q. P: "Doença de rua". 

H . D. A. Refere o paciente que,· há mais ou 
menos 3 anos, teve episódio de uretrite aguda, foi 
medicado por leigo, obtendo melhora. Periodica
mente, apresenta ardor ao urinar e nesses perío
dos refere secreção uretraI pela manhã. 

Há cerca de três meses, teve dor tipo cólica 
na região lombar, não sabendo precisar se a di
reita ou esquerda. 

Refere náuseas, vômitos e polaciúria intensa 
durante a crise de dor. 

O exame físico do paciente foi normal. P A 
125x80. 

Solicitamos então: 

1.0 - Exame simples de urina, que revelou 
piúria acentuada. 

2.° - Urografia excretora, que nos levou às 
hipóteses di agnósticas de: 

a) Ectopia renal cruzada. 

b) 'Duplicidade pieIocaliciaI à direita com ex
clusão funcional do rim esquerdo. Como nos cha
masse a atenção o grande número de cálices do 
sistema superior do rim direito, achamos mais pro
vável a primeira hipótese diagnóstica. 

A seguir, submetemos o paciente a uma pielo
grafia ascendente bilateral, que confirmou o diag
nóstico de ectopia renal cruzada. 

Fizemos então uma arteriografia renal pano
râmica e seletiva, que veio mostrar a perfeição da 
fusão dos dois rins, e a ausência de malformações 
arteriais. 

O paciente está sendo tratado de infecção uri
nária e atualmente está assintomático. 
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Fig. 2 - Arteriografia panorâmica 

Fig. 4 - Arteriografia seletiva 
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litíase do aparelho urinário 

]ÓRIO DE BARROS CARNEIRO - GUSTAVO ZENELLI 

Do Hospital do I. N . P . S. de Bonsucesso - Rio de Janeiro 

OBJETIVO 

o trabalho visa mostrar a incidência de litíase 
cirúrgica do aparelho urinário nos últimos três anos 
do Serviço de Urologia do Hospital de Bonsucesso, 
tecendo algumas considerações sobre suas indica
ções cirúrgicas e realçando quase sempre a pre
sença de infecção urinária concomitante. 

CONCEITO 

Já Hipócrates e Galeno publicaram numerosos 
trabalhos sobre litíase urinária e médicos árabes 
preconizavam o uso de drogas para favorecer a 
eliminação dos cálculos. 

Podemos classificar a litíase do aparelho uri
nário, de acordo com a sua localização, em: 

Renal 

Ureteral 

Vesical 

Prostática 

Uretral 

De prepúcio. 

A litíase renal dá o nome a um estado definido 
pela formação de concreções no interior das cavi
dades pielocaliciais. 

Os cálculos ureterais, vesicais, uretrais quase 
sempre são secundários, ou seja, são cálculos mi
grados do rim. 

A litíase vesical pode ser também primária, 
aparecendo após obstruções baixas do aparelho 
urinário. 

Os cálculos prostáticos podem ser também pri
mários ou secundários. 
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TRATAMENTO 

De uma maneira geral, os cálculos uretrais são 
eliminados espontaneamente, raramente levando à 
cirurgia. 

A litíase prostática é cirúrgica, quando leva a 
sinais de obstrução ou se associa a processos infec
ciosos ou tumorais. 

Os cálculos vesicais; que não são expelidos es
pontaneamente, são cirúrgicos. No Serviço, quase 
sempre o fazemos por via suprapúbica, incisão de 
Pfannenstiel, quando não há outra patologia asso
ciada, e incisão mediana infra-umbilical, na pre
sença de outra patologia que requeira maior ex
posição do campo. 

A cistolitolapaxia é indicada apenas nos peque
nos cálculos vesicais, não sendo método de eleição 
em nosso Serviço. 

Diante da litíase renal ou ureter ai, valemo-nos, 
principalmente, de três sinais para indicarmos a 
cirurgia: 

Dor 
Infecção 
Estase. 

Evidentemente, diante dos três sinais, não há 
dúvida em se indicar a intervenção, mas esta pode
rá ser feita apenas na presença da dor, quando for 
intensa, persistente e que não ceda ao tratamento 
clínico. 

A infecção, quando rebelde e persistente, leva 
por si só também à cirurgia. Nos. casos operados no 
Serviço, estava sempre presente a infecção em 
maior ou menor grau. A estas e nos dará o grau da 
obstrução, que é um dos mais importantes sinais. 
Avaliamos sempre com muito carinho o dano renal 
causado pela obstrução. A nefrectomia só é levada a 
efeito quando não for possível a restauração do rim 
afetado. 
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Em presença de litíase bilateral, com hidrone
frose, procuramos sempre intervir primeiro no rim 
que apresenta maiores possibilidades de recupera
ção. 

Diante de litíase urinária, fazemos sempre a 
propedêutica completa. 

Realizamos, sempre que necessário, pielogra
fia retr6grada e fazemos o acompanhamento p6s-

Fig. 2 - Cálculo coraliforme - bacinete direito. Pielografia 
retrógrada 

operat6rio, com urografia excretora, nas litíases re
nais e ureterais. 

INCIDENCIA 

A litíase cirúrgica do aparelho urmano ocupa 
no Serviço o segundo lugar, s6 sendo inferior aos 
tumores de pr6stata. 

ESTATíSTICA 

1968 1969 1970 1971 SET. TOTAL 

Bexiga 6 (18,1%) 7 (11,6%) 6 (13 %) 13 (23,6%) 32 
Ureter Lombar 7 (21,2%) 10 (16,6%) 8 (17,3%) 10 (18,1%) 35 
Ureter Pélvico 9 (27,2%) 17 (28,1%) 12 (26 %) 13 (23,6%) 51 
Rim 11 (33,3%) 26 (43 %) 20 (43,4%) 19 (34,3%) 76 

TOTAL 33 60 46 55 194 
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TOTAL 

Cirurgias 
Litotomiafl 
Nefrectomias 

CONCLUSÃO 

1968 

276 
33 (11,9%) 

5 (15,1%) 

1969 

361 
60 (16,6%) 

7 (11,6%) 

o trabalho mostra a grande incidência da li
tíase cirúrgica urinária. Os AA. tecem considerações 
sobre a sua indicação cirúrgica e pretendem ser 
ainda os mais conservadores quanto possível nos ca
sos de lesão renal, s'ó indicando nefrectomia nos 
casos em que a função renal é totalmente irre
cuperável. 
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1970 

381 
46 (12 %) 
4 ( 8,6%) 

SET. 1971 
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55 (15,9%) 
8 (14,5%) 
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194 (14,2%) 
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estudo comparativo entre o resultado dos 
exames urológicos de rotina e os efetuados com 

radioisótopos 
JOS~ CURY - NELSON DE CARVALHO - EDW ALDO DE CAMARGO 

- ROG~RIO H. SAYÃO 

Do Hospital da Polícia Militar e do Centro de Medicina Nuclear de São Paulo 

I - INTRODUÇÃO 

Nos últimos 20 anos, os procedimentos com os 
radioisótopos receberam um notável impulso com 
a sua adaptação ao uso diário na prática médica. 

11 - DESCRIÇÃO DO METODO 

No setor urológico, utilizamos em 60 casos uma 
gama de exames com os radioisótopos, cujos resul
tados foram comparados com os obtidos pelos exa
mes já consagrados na prática urológica cotidiana. 
Sistematicamente, em todos os pacientes, foi efe
tuado o renograma ndioisótopo; em determinados 
casos, para o esclarecim~nto diagnóstico, foram fei
tos urografia excretora, mapeamento renal, "clea
rance" renal radioisótopo e filtração glomerular com 
o cromo-51. . 

O agente de escolha, para o renograma e o 
"clearance" marcado, foi o ortoiodo-hipurato (Hip
puran) marcado com o 1-131, o qual .é excretado 
exclusiva e rapidamente pelos túbulos renais. 

No mapeamento renal, o agente de escolha foi 
o Clormerodrin, marcado com Hg-203.· A radiação 
que o paciente recebe é mínima, oscilando de 100 
a 200 microcuries. 

O renograma nos mostra 3 fases, ou seja, a fase 
vascular, a fase secretora e a fase ex:cretora. 

O mapa nos dá a massa renal funcionante ou 
viável. 

IH - DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Em nosso trabalho, os pacientes foram dividi
dos em dois grupos. 

O grupo A, constituído de pacientes com quei
xas urológicas múltiplas (30 casos). 

O grupo B, constituído de pacientes voluntá
rios e sem queixas urológicas (30 casos). 

Todos os pacientes do grupo B foram subme
tidos a exame de urina do tipo I e ao renograma 
radioisótopo ( Rr ) , encontrando-se então 8 casos 
.com resultados alterados, cujo estudo foi comple
mentado pelos outros exames de rotina. 

Os 22 caSOIl restantes deste grupo foram con
siderados urologicamente normais, pois sempre que 
efetuada a U. G. E. também se mostrou dentro dos 
padrões da normalidade. 

No grupo A, as principais queixas foram tabu
ladas no quadro I. 

QUEIXA 

Dor lombar 
Hematdria macroscópica 
Distdrbios miccionais 
Hipertensão arterial 
Edemas 
Traumatismo renal 
Eliminação de cálculos 
Anuria 

N.' DE CASOS 

8 
6 
6 
5 
5 
2 
1 
1 

Todos os 30 casos deste grupo, foram subme
tidos ao renograma, U. G. E ., "clearance" da crea
tinina e tipo I. 

Casos escolhidos foram submetidos a alguns 
dos seguintes exames: mapa renal, "clearance" com 
Hippuran marcado, aortúgrafia, biópsia renal e fil
tração glomerular com o Cr-5I. 

Dos 30 casos iniciais, 4 foram excluídos deste 
grupo, por terem seus exames normais, passando 
então para o grupo os 8 casos inicialmente assin
tomáticos, mas cujos exames foram compatíveis com 
doença urológica. 

Devemos realçar que, por si só, os dados for
necidos pelos radioisótopos têm valor relativo, tor
nando-se porém de grande importância, como com
plementação aos exames urológicos .já consagrados. 
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Fig. 1 - U. G . E. Aos 3 mino Em caso de hipertensão 
reno-vascular, rim D. não concentrou. Rim. E. já excretando. 

Fig. 2 - U. G. E. Aos 180 min., em caso de obstrução 
da junção uretero-vesical bilateral por ureterite inespecífica 

(plástica do lado direito) 
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Fig. l' - Renograma: Grave deficit vascular, de secreção e 
excreção do rim D. 

Fig. 2' - Renograma mostrando grave deficit funcional 
bilateral, principalmente excretor 
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Fig. 3 - U. G. E. Aos 60 min., 4 meses ap6s traumatismo 
polar inferior do rim direito com poucas alterações 

Fig. 3' - Renograma mostrando retardo da secreção e 
excreção pelo rim direito 

Fig. 3" - M~pà renal com menor captação polar inferior 
direita, dando dados mais objetivos que os R-X 

J. Sr. Urol. - Vol. 1 N.o 3 - 1975 

Marcos


Marcos


Marcos




EXAMES UROLÓGICOS 149 

Fig. 4 -- U. E . G. Aos 60 mino Em caso rotulado de P. N. 
crônica, co~ pequenas distorções calidais à E. 

v - RESULTADOS 

Os 34 casos diagnosticados através da asso
ciação urológica-radioisótopo ficaram assim distri
buídos: 

DIAGNÓSTICO 

Tumor renal 
Tumor vesical 
Hipertensão por rim contraído 
Hipertensão por pielonefrite 
Glomérulo-esclerose 
Hematúria por hipertensão 
Hematúria essencial 
Obstrução médio-ureteral 
Obstrução da J.P.U. 
Obstrução da J.U.V. 
G. N. A. D. 
Calculose urinária 
Traumatismo renal 
P. N. específica 
Ptose renal 
p~ N. crônica 

TOTAL 

v - CONCLUSOES 

N.O DE CASOS 

2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
8 

34 casos 

Nos casos de tumores do rim, os dados forne
cidos pela U. G.E. foram realçados e complemen
tados pelo mapeamento renal. 
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Fig. 4' - Renograma que mostra grave deficit vascular, de 
secreção e excreção, não surpreendíveis aos R-X 

Para os casos de hipertensão arterial, os dados 
com os radioisótopos são sobremodo importantes, 
porque se pode inclusive determinar o F. P . R. in
dividualizado de cada rim (figs. 1 e 1'). 

Os casos. de hematúria essencial permanecem 
obscuros, mesmo com o uso de todos os procedi
mentos, inclusive a biópsia renal. 

Nas obstruções das junções ureterais, o reno
grama dá 6tima complementação funcional (figs; 
2 e 2') . 

No traumatismo renal, o mapa··mostra a mas
sa que deixou de funcionar ou o faz precariamente 
(figs. 3, 3' e 3"). 

Quanto aos casos de P. N ., os dados forneci
dos pelos radioisótopos dão detalhes funcionais não 
surpreendíveis pelos exames convencionais (figs. 4 
e 4'). 

VI -COMENT Ámos 

Os exames de complementação diagn6stica, fei
tos com os radiois6topos são de grande valor quanto 
à conduta a ser adotada, tendo valor relativo como 
elemento diagnóstico individual. 



fístula reno-cól ica 

ADAY COUTINHO - BENEDITO M. SILVA - JORGE M. PIMENTA - MANOEL 
C. PAES 

Du Serviço de UrolOgia do Hospital Souza Aguiar - RJ 

CONCEITO 

Fístula reno-cólica é uma entidade rara, conse
qüente a complicação de pielonefrite. crônica, abs
cesso perinefrético, pionefrose com ou sem cálculo 
e trauma 2. Em revisão da literatura realizada por 
Bissada, havía referência de 66 casos relatados até 
1873. 1 Acrescentamos um caso a mais,resultante de 
complicação de pionefrose tuberculos~ e cálculo. 

A priméira referência à doença deve-se a Hi
pócrates, que relatou um abscesso renal rompen
do-se para o trato intestinal. A moderna cronologia 
da entidade foi estabelecida por Rayer, que descre
veu fístula reno-cólica em paciente dom tubercu
lose 2. A progressão de uma infecção do espaço 
perinefrético é melhor compreendida ,conhecendo
se as relações anatômicas entre rim e loja renal. Este 
espaço é composto de gordura e tecido conjuntivo. 
A gordura é confinada dentro das camadas da ge
rota, estando em íntima relação com o rim e seu 
pedículo vascular. Lesões inflamatórias podem ser: 
(a) não supurativa com reação fibrótica, escleróti
ca ou fibrolipomatosa; (b) supurativa com forma
ção de abscessos. 6 O abscesso perinefrético sem tra
tamento adequado pode infiltrar para várias dire
ções. A zona de preferência é a drenagem espontâ
neapara a região lombar. A massa supurada pode 
também descer para a pélvis, abrindo~se no colo, 
vagina, uretra ou bexiga. Uma infiltração pela ba
inha do psoas pode levá-la a um ponto situado li
geiramente abaixo do arco crural. Comprimido no 
sentido cranial além do espaço formado pela ge
rota, o abscesso, agora paranefrético, pode causar 
dispnéia e até drenar para a cavidade pleuraL Nos 
casos com tratamento negligenciado ou· pobreza de 
manifestação clínica, a infecção perine~rética pode 
absceder, criando assim espessas aderências e 
terminar por fístula reno-vísceral. 6 Clinicamente, a 
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evolução da fístula é usualmente insidiosa. Hertz 
notou densa aderência do rim, peritônio e intestino 
grosso. 5 A conduta cirúrgica consistia em fecha
mento da abertura do colo e nefr!3ctomia. Nosso ca
so refere-se a uma fístura reno-cólica devído a pio
nefrose tuberculosa e cálculo de bacinete. 

CASO RELAT AVO 

N. S . S ., 25 anos, preta, solt., in:ternada no 
HMSA sob o registro n.o 110067, com história de 
doença há 6 anos, apresentando dor lombar esquer
da do tipo cólica, irradiada para o hipogastro, as
sociada a episódios de febre, calafrios e hematú
ria. Há 1 ano, observou pneumatúria. Há 6 meses, 
teve seu quadro agravado com repercussão no es
tado geral. Referia também alteração do trânsito 
intestinal, com diarréias freqüentes. Relatava ante
cedentes de tuberculose na família. 

Exame físico 

;Revelou mau estado geral, hipertermia, desi
dratação, mucosas hipocoradas. 

Laborat6rio 

Hemácias 3.600.000; Ht: 32%, Leuc. 9.900; 
Bas. O; Eos. 1; MieI. O; Bast. 5; Sego 72; Linf. 21; 
Mono. 1; Uréia, 50; Creat. 1, 2; Glicose 110; EAS: 
hematúria e piúria. 

Radiologia 

RX simples mostrando cálculO no bacinete e 
grupo calicial esquerdo~ presença de ar enchendo o 
sistema pielocalicial deste mesmo lado (pneumo
nefrose). Exame contrastado revelou exclusão do 

J. Sr. Urol. - Vol. 1 N.o 3 - 1975 



FíSTULA RENO-CÓLICA 151 

Fig. 1 - Urografia mostrando exclusão funcional rim es
querdo com pneumonefrose e cálculo na junção pielureteral 

Fig. 2 - Pielografia retrógrada, mostrando extra vazamento 
de material de contraste para o colo 

Fig. 3 - Contraste dentro do colo e bacinete 
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rim esquerdo, atribuído a cálculo da junção. Rim 
direito com retardo de eliminação e dilatação do 
sistema pielocalicial, sugestivo de processo especí
fico. Na pielografia retr6grada, não foi observado 
obstáculo à sonda e a injeção de grande. quantidade 
de contraste não trouxe desconforto à paciente. O 
material de contraste encheu o sistema pielocalicial, 
mostrou o trajeto fistuloso e contrastou iO colo des
cendente. A arteriografia esquerda revelou rim 
pe.queno, retraído, pobreza vascular e ~onas avas
culares, contornada por casos tortuosos.: 

Relato cirúrgico 

Com diagn6stico de fístula reno-có1ica, foi in
dicada nefrectomia por lombotomia alongada, com 
ressecção da H.a costela e secção parcial do reto 
abdominal. O isolamento do rim foi difícil e o 
pedículo renal ligado isoladamente. O~rifício do 
colo foi fechado em 2 planos, com categut cromado 
e seda. Fechamento da ferida com fio inabsorvível 
e deixado dreno tubular na loja renal. O 'pós-opera
tório foi sem anormalidades, o histopatol6gico com
provou tuberculose renal. Recebeu alta np 19.0 dia, 
sendo encaminhada ao ambulatório para tratamen
to específico. 

Considerações clínicas 

Os sinais e sintomas presentes não refletem so
mente o processo subjacente e seu estadp de pro
gressão, mas também o grau de insuficiência renal. 
O paciente pode portanto mostrar alguma manifes
tação de sepsia, uremia, tuberculose e doença cal
culosa. A história é usualmente de um' paciente 
cronicamente doente, que desenvolve lentamente 
massa sensível no flanco, com ou sem cólica. Esta 
massa e seus sintomas associados podem desapa
recer com a rotura do abscesso para dentro do co
lo. 2 Embora a piúria persista, novos sintomas re
ferentes à fístula surgem: diarréia, fezes com 'san
gue, passagem de urina ou cálculo pelo reto, fe
calúria, pneumatúria e material vegetal na urina. I} 

Se a comunicação com a pele se estabelece, a feca
lúria pode ser evidenciada. 

Achados de laborat6rio 

A acidose hipercIorêmica pode estar presente. 
Porém o diagnóstico da fístula é melhor realizado 
por meios radiol6gicos. Ocasionalmente, a pneumo
nefrose é vista no "scout" filmo Cálculos radiopa
cos são relativamente freqüentes. A pielografia re
trógrada é o mais importante meio de diagnóstico, 
a não ser que uma inflamação grave ou cálculo 
obstruam completamente o ureter. A cistoscopia po
de sugerir o diagn6stico: saída de ar pelo orifício do 
ureter ou quando grande quantidade de contraste 
pode ser 'injetado pela sonda ureteral, sem causar 
desconforto ao paciente. Azul de metileno ou índi
go de carmim, injetado pela sonda ureteral, é eli
minado pelas fezes, se houver presença de fístula. 
O clister opaco pode mostrar o trajeto fistuloso, 
mas o mecanismo valvular faz com que este exa
me seja normal na maioria dos casos. 

TRATAMENTO 

O fechamento espontâneo da fístula tem sido 
relatado, mas o tratamento recomendado é o cirúr
gico - nefrectomia com ou sem fechamento da fís
tula 4. Se o diagnóstico de tuberculose é feito no 
pré-operatório, um tratamento especifico por cerca 
de 3-6 meses é aconselhável. A drena:gem do abs
cesso seria medida eficaz para os doentes que não 
tiverem condição de sofrer uma cirurgia de maior 
monta. Colostomia seria indicada apenas nos pa
cientes com considerável obstrução intestinal, de
vida a formação de tecido cicatricial do processo 
inflamatório 4, 

RESUMO 

Os A.A. relatam um caso raro de fístula reno
c6lica em paciente com pionefrose tuberculosa e 
cálculo de bacinete. Conceituam a doença, fazem 
referência à raridade da patologia e descrevem o 
quadro clínico da fístula. Os relatos clínicos indi
cam que a doença é uma complicação primária de 
inflamação progressiva do rim. Se assim for, a do
ença deverá tornar-se ainda mais rara pelo conhe
cimento do diagnóstico e tratamento mais ade
quado. 
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SUMMARY 

The AA report a case of reno-colic fistula, in 
patient with 8pecific pyonephr08e and caIcuIus. 
The disease is quite infrequent. The clinicaI entity 
of reno-colic fistula is described. These clinicaI 
reports indicate that such fistulae are primarily 
complications of progressive renal inflammation. lf 
80, they should become even more infrequent as the 
díagnosis and treatment of renal disease improve. 
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tuberculose geniturinária 

AMARO JOAQUIM ALVES- JÓRIO DE BARROS CARNEIRO 

Do Hospital do I.N.P .S. - Bonsucesso - Rio de Janeiro 

1. OBJETIVO 

Realizamos um levantamento de 13 çasos de tu
berculose geniturinária, tratados na Clínica Uro-
16gica ao Hospital de Bonsucesso, no período de 
janeiro de 1969 a agosto de 1971 (32 meses). Pro
curamos tecer alguns comentários acerca da impor
tância da doença, salientando sobremanéira sua re
lação com a tuberculose pulmonar e a necessidade 
de se acompanhar esses casos para um piagn6stico 
precoce, evitando assim lesões de maior gravidade 
no aparelho urinário e genital. 

2. CONSIDERAÇOES GERAIS 

Apesar do advento da moderna quimioterapia 
anti-tuberculosa, esta doença continua sendo uma 
das mais importantes infecções, em todas as suas 
formas, quer pelo número de mortes anuais que 
ocasiona em todo o mundo (5.000.000 de pessoas), 
quer pelo número de pessoas atingidas. 

Ocasiona doença invalidante, crpnica, de lon
ga duração, exigindo meses de hospitalização e tra
tamento médico. As despesas impostas pelo trata
mento e a perda da produtividade, dependendo da 
duração da enfermidade, mostram sua enorme re
levância. 

Nos últimos anos, tem diminuído o .número de 
novos casos de tuberculose geniturinária nos pa
cientes anteriormente submetidos a terapêutica an
ti-tuberculosa. O Serviço de Urologia do Hospital 
de Bonsucesso, que atende em sua maioria pacien
tes oriundos da baixa classe social, registrou num 
período de 32 meses 13 casos desta doença, enquan
to o Kingsbridge Veterans Administration Hospi
tal e a Universidade de Colúmbia registraram 26 
casos, nos anos de 1966 e 1967. 
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3. INCIDPJNCIA POR GRUPO ETÁRIO 

A maioria de nossos pacientes (8 casos) situam
se na faixa dos 40 e 50 anos, um pouco além da 
média normalmente encontrada: 20 a 30 anos (3 
casos). 

Este desvio para idades mais avançadas está 
de acordo com a tendência registrada em países 
mais avançados, onde a curva de morbidade tende 
para grupos de maior idade. Não registramos ne
nhum caso abaixo de 20 anos. 

Dl!:CADAS 

o a 20 anos 
21 a 30 anos 
31 a 40 anos 
41 a 50 anos 
51 a 60 anos 

N.O DE CASOS 

zero 
3 
1 
8 
1 

Como a maior incidência de tuberculose pul
monar está entre os 20 e 30 anos, parece haver um 
espaço de tempo entre esta doença e o surgimento 
de posteriores lesões renais. 

4. INCIDPJNCIA DO SEXO 

Masculino 
Feminino 

5. INCIDENCIA PELA COR 

7 casos 
6 casos 

A raça negra parece ser mais susceptível para 
as formas de tuberculose pulmonar e seria de se 
esperar que o mesmo ocorresse com a tuberculose 
urinária. Em nossa série, registramos apenas 1 caso 
nesta raça. Numa área de população pobre e alta 
densidade de pessoas de cor preta, 92% eram pacien-
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tes de cor branca. Seria um mero acaso ou teria o 
negro uma resistência "paradoxal" para a tubercu
lose renal? 

6. ANTECEDENTES DE TUBERCULOSE 

Tuberculose pulm. passado 6 casos 46 % 
Familiares acometidos 2 casos 15 % 
Tuberculose óssea 1 caso 7,5% 
Outros locais zero 

TOTAL 9 casos 69 % 

Obtivemos uma clara demonstração da corre
lação existente entre as duas formas da doença, e 
daí a importância de sintomas urinários em pa
cientes com prévia hist6ria de tuberculose pulmo
nar. Poder-se-ia dizer que todo doente com tuber
culose pulmonar deveria ser seguido com exames 
peri6dicos de urina, por um período de pelo menos 
10 anos, na tentativa de se descobrir piúria ou he
matúria como sinal para pesquisa de BAAR na uri
na e/ou alterações radiol6gicas renais. 

7. QUEIXA PRINCIPAL 

A hematúria foi o principal sinal da doença 
(4 casos), mas, dor lombar surda (3 casos) e si
nais de cistite (2 casos) também ocorreram. 

Estes dados, comparados com os achados ra
diol6gicos de avançadas lesões renais e urinárias, 
indicam uma evolução silenciosa e gradativa da 
doença, o que requer do urologista uma maior 
atenção para exames sucessivos e constantes em ex
-portadores de tuberculose pulmonar. Como estes 
pacientes receberam tratamento tríplice, cepas re
sistentes do bacilo podem ser encontradas. 

8. LOCAL AFETADO 

Rim direito 6 casos 46 % 
Rim esquerdo 1 caso 7,5% 
Ambos os rins 1 caso 7,5% 
Toda a via urino 2 casos 15 % 
Rim E + ureter 2 casos 15 % 
Epidídimo dir. 1 caso 7,5% 

Sendo o resultado de uma disseminação hema
togênica, a tuberculose renal deve ser considerada 
presente em ambos os rins. 
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9. ACHADOS EXAME DE URINA 

Piúria + Hematúr. 
Hematúria 
Piúria 
Normal 

7 
3 
2 
1 

54% 
23 % 
15 % 
7,5% 

Infecção urinária secundária com piúria e cul
tura positiva estavam presentes em 69% dos pacien
tes de 1 ,ossa série. A instrumentação urol6gica deve 
ter contribuído para tão elevado índice. 

10. HEMOGRAMA 

35% apresentavam anemia em grau discreto, en
quanto 54% apresentavam leucocitose moderada 
concomitante. 

11. PESQUISA DE BAAR URINA - DIRETO 

Foi positiva em apenas 4 casos, embora tenha
mos repetido o exame até seis vezes nos pacientes 
pesquisados. Não se deve abandonar a pesquisa 
com os primeiros resultados negativos, pois nossos 
casos tornaram-se positivos em torno da 5.a pes
quisa. 

12. CULTURA PARA B. K. 

~ dispendiosa e demorada, daí ter sido reali
zada em apenas 4 casos. Foi positiva em apenas um, 
mas não deve ser negligenciada. 

13. ALTERAÇÕES CISTOSCOPICAS 

Bexigas com alterações cistosc6picas de tuber
culose estavam presentes em 4~ dos casos. 

14 . TRATAMENTO 

N efrectomia 5 casos 38,5% 
N efroureterectomia 2 casos 15 % 
U reteroneoíleocist. 1 caso 7,5% 
Epididimectomia 1 caso 7,5% 
Total de cirurgias 9 casos 69 % 
Tratamento clínico 4 casos 31 % 

Foi cirúrgico, na maioria dos casos, g que ates
ta o· estado avançado das lesões por diagn6stico 
tardio. 
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15. STRESS 

5 pacientes haviam se submetido a cirurgias an
teriores (não renal). É provável que o "stress" ci
rúrgico tenha levado à liberação de corticóides pe
la supra-renal, ativando assim focos tuberculosos. 
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uretero-neocistostomia em duplicidade 
renopielureteral completa 

GERALDO TERRERI - WILMAR CALIL MELO - EMANUEL LEAL CHAVES -
EDSON MARQUES PIRES 

Do Hospital do 1. N . P . S. - Andaraí - Rio de Janeiro 

A incidência de refluxo em duplicidade reno
pielureteral completa é mais freqüente, uma vez 
que a distância do hiato ao orifício ureteral supe
rior, que drena o segmento renal inferior, é menor. 

Hutch e cols. relataram uma incidência de 37% 
de refluxo em pacientes com dupHcidade ureteral 
completa, 1 enquanto que Ambrose e Ratner en
contraram refluxo em 50 a 60% dos pacientes com 
esta anomalia. 2 

Este caso apresentava refluxo vésicureteral 
somente do ureter que drena o segmento inferior 
do rim direito, conseqüente à destruição do túnel 
submucoso devido a permanência de cálculo na 
junção ·uretero-vesical. 

Fig. 1 
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Este cálculo deveria estar localizado naquela 
posição durante longo tempo, pois apresentava-se 
com uma parte moldada pelo ureter na sua porção 
intra-ureteral e a outra parte crescia dentro da be
xiga. Interessante é que, ao invés de exercer obs
trução à drenagem do sistema superior, ele blo
queava parcialmente o refluxo, mantendo o sistema 
pielocalicial normal radiologicamente, com apenas 
discreta ureterectasia. Apresentava concomitante
mente outro cálculo no terço médio deste mesmo 
ureter, que provavelmente era responsável pela ure
terectasia. 

Fig. 2 

Marcos
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Durante o ato cirúrgico, ap6s 'retirl:).da dos cál
culos, evidenciou-se a impossibilidade de se disse
car um ureter intravesical sem lesar o túnel sub
mucoso do outro; uma vez que a bainha de Wal
deyer envolve a porção terminal dos dois ureteres. 

Fig. 3 

A técnica operat6ria utilizada consis~u em iso
lar o ureter superior, desinserindo-o da bexiga e 
reimplantando-o pela técnica de Politanb-Leadbet
ter. Como o orifício ureteral inferior era normal, 
foi mantida sua implantação, refazendo-se o túnel 
submucoso pela técnica de Gregoir. 

Esta comunicação é feita no sentido de mos
trar umà variação da técnica de uretero-neocistos
tomia empregada em duplicidade ureteral completa, 
porque, segundo os trabalhos clássicos, a! reimplan
tação simultânea dos dois ureteres é ma~dat6ria. 

Esta paciente apresenta-se assintomática no dé
cimo mês de seguimento, com cisto grafia miccional 
de controle, mostrando ausência de refluxo e a pie
lografia venosa essencialmente normal, segundo o 
estudo radiológico a seguir. 

Fig.4 

Fig.5 
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Fig. 6 Fig. 7 
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carcinoma papilífero de cálice renal 

LYCURGO DE C. SANTOS NETO - CARLOS E. SALOTTI - JOSl!: R. COLOMBO 
- AUGUSTO 4FFONSO FERREIRA 

Da Faculdade de ciências Médicas - Universidade Est. de Campinas 

CONSIDERAÇOES GERAIS 

Pela sua localização, os tumores papilíferos de 
cálice renal apresentam uma sintomatólogia inicial 
pobre, com pouca repercussão radiológica, o que 
dificulta sobremaneira o diagn6stico precoce. 

Originário, como os tumores da pelve renal, 
ureter e bexiga, do epitélio da mucosa urinária, é, 
porém, bem mais raro, formando inicialmente uma 
protrusão digitiforme dentro da luz c*licial. Apre
senta como sintomatologia uma hemaruria total, in
dolor e intermitente, exceto quando da formação 
de coágulos, que podem produzir c6licljls. Ao exame 
radiol6gico, urografia e pielografia, vê-se inicial
mente apenas discreta irregularidade de contorno 
do cálice afetado, que pode dar margem a diagn6s
tico diferencial com processo infeccioso renal. A 
arteriografia renal pouco pode esclarecer também, a 
não ser que se surpreenda um vaso em fase hemor
rágica. 

Assim sendo, é comum que o tumor fique sem 
um diagnóstico de certeza em sua fa~e inicial de 
localização apenas calicial, e é por este fato que 
apresentamos aqui dois pacientes em ,que foi pos
sível a realização do mesmo, o que permitiu um 
tratamento precoce radical, que melhorou em 
muito o progn6stico dos mesmos. 

DESCRIÇÃO DOS CASOS 

Caso 1 - S. F., 5 anos, preto, masculino, bra
sileiro, residente em Campinas, SP. 

Hist6ria da doença atual: Veio à consulta ini
cialmente em 18-9-70, com queixa de hematúria to
tal, indolor e intermitente. 

Fig. 1 - Urografia excretora do paciente do caso 1, mos
trando irregularidade de contorno do cálice superior à 

direita 

Exame físico: normal. Exames complementares: 
sangue - discreta anemia hipocrômica; urina -
hematúria microscópica; urografia excretora - ir
regularidade de contorno do sistema calicial supe
rior D, com uronefrose direita (fig. 1). 

Evolução: no controle ambulatOrial, :3 meses 
ap6s a consulta inicial, o paciente voltou com o 
mesmo quadro sintomático e radiol6gico, o que 
determinou uma lombotomia D, sendo então en
contrado um tumor de p610 superior do rim direito. 

160 J. Sr. Urol. - Vol. 1 N.O 3 - 1975 



CARCINOMA P APILÍFERO 161 

Fig. 2 

Fig. 3 

Realizada então a nefrureterectomia direita (figs. 
2 e 3). Exame anatomopatológico - carcinoma 
papilífero do cálice superior do rim direito. 

Controle ambulatorial: realizado periodicamen
te até 16-8-73. Paciente bem, sem metástases e as
sintomático. 

J. Sr. Urol. - Vol. 1 N.o 3 - 1975 

Caso 2 - V. D ., 40 anos, branco, masculino, 
brasileiro, casado, residente em Campinas, SP. 

História da doença atual: Veio à consulta ini
cialmente em 15-9-72, com queixa de hematúria to
tal, indolor e intermitente, desde há 2 meses. 

Exame físico: normal. Exames complementares: 
sangue - normal; urina - hematúria microscópica; 
urografia excretora e pielografia ascendente - mos
tram discreta irregularidade de contorno do cálice 
superior do rim esquerdo (fig. 4). Arteriografia 
renal: mostra um vaso polar superior em fase he
morrágica (fig. 5). Foi feito então o diagnóstico 
pré-operatório de tumor do pólo superior do 
rim E. 

Terapêutica realizada: nefrureterectomia es
querda. 

Bom pós-operatório. Exame anatomopatológi
co: carcinoma papilífero do. cálice superior do rim 
esquerdo. 

Controle ambulatorial realizado até 6 meses 
após o ato cirúrgico. Paciente bem, sem metástases 
e assintomático. Em outubro de 1974, isto é, 2 anos 
após a cirurgia, um carcinoma metastático na bexi
ga foi identificado nas imediações do antigo local 
do' meato ureter aI esquerdo, tendo sido ressecado 
transuretraImente e o diagnóstico de carcinoma 
papilífero da bexiga foi confirmado. Em janeiro de 
1975, nova cistos copia não demonstrou qualquer 
evidência de recorrência do mesmo tumor. 

RESUMO 

Dois casos de carcinoma papilífero do cálice 
renal são apresentados, a cujo respeito são feitas 
considerações, em relação às dificuldades do diag
nóstico preciso e precoce. Dá-se relevo à arterio
grafia renal seletiva como um valioso auxílio pro
pedêutico. 

SUMMARY 

The AA present two cases of transitional cell 
carcinoma of renal pelvis localized in one calix. 
The difficulties of a precise diagnosis are discussed 
and the selective renal arteríography is emphasized. 
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Fig.5 

BIBLIOGRAFIA 

] . KlRWINI THOMAS, J. - Papillary carcinoma of the 
Renal Peivis. "Surg., Gynec. & Obst", 73, 739 (1941). 

~. HERBE~TT, PETER, A. - Patologia Urológica. Ed. 
Salvat, B~rcelona (1959), pg. 620 . 

3. PUIGVEJ;tT, A. - Tratado de Operatoria Urologica. 
Ed. Lab?r, Barcelona ( 1971), pg. 105. 

4. DODSON, A. - Cirugía Urologíca. Ed. Beta, Buenos 
Aires (1957), pg. 343. 

5 . Me DONALD, J. R. & PRIESTLEY, J. T. - Car
cinoma of Renal Pelvis : hístological study of 75 cases 
wíth espe~ial reference to prognosis. J. Urol., 51: 245, 
1944. 

6 . O'CONOJ;t, V. J. - Diagnosis of tumors of Renal 
pelvis and ureter. J. Urol., 75: 416, 1956. 

J. Sr. Urol. - Vol. 1 N.o 3 - 1975 



metástases de carcinoma gástrico no ureter 

LYCURGO DE CASTRO SANTOS NETO - CARLOS E. SALOTTI - Jose R .. 
COLOMBO - AUGUSTO AFFONSO FERREIRA 

Da Faculdade de Ciências Médicas - Universidade Est. de Campinas 

CONSIDERAçõES GERAIS 

Em virtude da raridade de ocorrência de me
tástase ureteral a partir de carcinoma primitivo do 
estômago, tecemos aqui considerações sobre a mes
ma, com a apresentação de dois casos tratados na 
Clínica Urológica da Faculdade de Ciências Mé
dicas da Universidade Estadual de Campinas. 

W oodruff, 1 em 1935, classificou os tumores 
metastáticos do ureter em quatro categorias, se
gundo a sua origem: 

1 - Tumores que envolvem o ureter pelo trac
to urinário. São aqueles que se originam na pelve 
renal ou na bexiga. 

2 - Tumores que atingem o ureter por via lin
fática ou hematogênica. Como exemplo, temos 
aqueles que se originam no estômago, pulmões, 
próstata e mama. 

3 - Tumores que envolvem o ureter por di
reta extensão. São aqueles primitivos do retroperi
tônio, do útero e a endometriose pélvica. 

4 - Tumores de origem multicêntrica, que 
também envolvem o ureter. Exemplo: doença de 
Hodgkin. 

Segundo Herbutt, 3 com exceção dos casos de 
carcinoma do útero, bexiga, pelve renal e próstata, 
são raros os tumores que afetam secundariamente 
o ureter. Em 1948, Presman e Erlich 2 estudaram 
os tumores metastáticos do ureter propagados por 
via linfática ou hematogênica, assinalando que es
tas neoplasias foram descritas primariamente por 
Stow, em 1909, e por Schlogintweit, em 1911, sen
do que o número de casos publicados era de 35. 
Em 1967, foi feita uma nova revisão de literatura, 
sendo assinalados 93 casos de tumores metastáticos 
do ureter, propagados por via linfática ou hemato
gênica. 

Os tumores verdadeiramente metastáticos po
dem estar situados a qualquer nível do ureter. A 
princípio, o mesmo se inicia na túnica adventícia, 
podendo ser único ou na forma de nódulos disse
minados; mas, em outros casos, a lesão apresenta
se sob a forma difusa, aumentando de espessura a 
parede do ureter. A oclusão da luz ureteral pode 
produzir-se por obliteração pelo próprio tecido neo
plásico, ou por uma reação esclerosante, ou ede
ma, ou ainda por invaginação do segmento superior 
do ureter no inferior. 

Uma vez feito o diagnóstico de metástase car
cinomatosa do ureter, a terapêutica é cirúrgica e 
radical, desde que o paciente se encontre em condi
ções para tal. O prognóstico é iéservado. 

DESCRIÇÃO DOS CASOS 

Caso I - G. C., 70 anos, branco, masculino, 
brasileiro, casado, residente em Campinas, SP. 

História da doença atual: veio incialmente à 
consulta em 10-10-1972, com dor lombar direita 
persistente, irradiando para a fossa ilíaca direita. 
Emagrecimento progressivo. 

Exame físico: paciente emaciado, com dor à 
palpação da fossa ilíaca direita. Exames comple
mentares: sangue - discreta hiperazotemia e ane
mia; mina - presença de bacilos coli; urografia -
exclusão funcional do rim D. Deformidade calicial 
superior do rim E (fig. 1); pielografia retrógrada 
- estenose do ureter pélvico com estase a montante 
(fig. 2). Diagnóstico: tumor do ureter pélvico di
reito. 

Terapêutica realizada - nefrureterectomia di
reita. Exame anatomopatológico: metástase carci
nomatosa ureteral de carcinoma gástrico. 

Evolução - óbito dois meses após o ato cirúr
gico em caquexia cancerosa. Observação: durante 
o ato cirúrgico, foi palpada uma tumoração gástri-
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ca e feita a biópsia de um gânglio intr~peritoneal, 
que confirmou o diagnóstico. ' 

Caso II - M. P . R., 60 anos, masculino, brasi
leiro, pardo, casado, residente em Caq.pinas, SP. 

1 

História da doença atual: veio à c/i)nsulta ini-
cialmente em 30-7-1971, com queixa dé dor lom
bar esquerda; fora gastrectomizado há qois meses 
por carcinoma do estômago. ' 

Exame físico: paciente emaciado, presença de 
cicatriz cirúrgica abdominal. Ausência de tumora
ção palpável. Exames complementares: l sangue -
anemia hipocrômica; , urina - presença pe bacilos 

Fig.2 

colí; urografia - exclusão funcional do rim esquer
do; pielografia retrógrada - afilamento e irregu
laridade do contorno ureteral; deformidade calicial 
(figs. 3 e 4). Diagnóstico: metástase carcinomato
sa do ureter E. 

Terapêutica realizada: nefrureterectomia E. 
Exame anatomopatológico: pielonefrite crônica; 
infiltração adenocarcinomatosa da adventícia do 
ureter. 

Evolução: pós-operatório bom. Alta urológica 
dois meses após o ato cirúrgico, com o paciente bem 
e não mais retornando para controle ambulatorial. 
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Fig.3 

RESUMO 

Dois casos de metástases de carcinoma gástri
co no ureter são apresentados e algumas considera
ções são feitas a respeito de sua patogenicidade. 

SUMMARY 

The AA present two cases of metastatic 
tumors of the ureter where the site of the primary 
tumor was stomach. The pathogenicity of this entity 
is discussed. 
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extrofia vesical -
novos conceitos no trata'mento 
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A extrofia vesical, indubitavelmente, continua 
desafiando o urologista, na proposição de uma téc
nica adequada para a sua reconstrução. Lattimer 
e Smith 6, num total de 70 pacientes, obtiveram 
bons resultados em três casos (considerados secos 
por duas a três horas, durante o dia, e sem enu
rese). Cendron 2 relata os resultados obtidos em 12 
pacientes em que a reconstrução da extrofia se
guiu a técnica de T.rendelenburg; obteve dois re
sultados satisfatórios, consid~rando a continência 
diurna e noturna, capacidade vesical e aspecto ra
diológico das vias excretoras altas. Os insucessos 
surgiram sempre em decorrência de .pequena ca
pacidade vesical e persistência do refluxo vésico
ureteral. Williams, 11 estudando 51 casos subme
tidos à reconstrução plástica, obteve 5 casos com 
continência aceitável; todos evoluíram com infec
ção urinária, dois deles com cálculos, havendo ne
cessidade de derivação urinária em dois casos em 
conseqüência da deterioração do trato urinário su
perior. Marshal 9 realizou no mesmo tempo cirúr
gico o fechamento funcional da bexiga associado à 
plástica anti-refluxo; de 12 pacientes, três evoluí
ram com continência urinária e drenagem satisfató
ria das vias excretoras. 

Até o ano de 1968, a Unidade de Uropediatria 
deste Hospital realizava a reconstrução primária da 
bexiga extrofiada, como método cirúrgico inicial do 
tratamento. Entretanto, os resultados obtidos foram 
desanimadores, como os que até entãoconhecía
mos da literatura mundial. 1 Verificamos que, nes
sas tentativas de reconstrução, os principais pro
blemas estavam relacionados com: 

a) Bexiga de pequena capacidade. 
b) Refluxo vésico-ureteral. 
c) Deterioração progressiva do trato urinário 

superior. 

d) Incontinência urinária . 
. e) Deiscência da parede abdominal ou reci

diva da extrofia. 
f) Fístulas vésico-uretrais. 

A partir do mesmo aq.o, graças ao desenvolvi
mento, em nosso Serviço, do tratamento cirúrgico 
das epispádias incontinentes, com técnicas de alon
gamento uretral à custa de musculatura vesical, 
passamos a adotar os conceitos propostos por Cou
velaire 3 para a reconstrução cirúrgica da extrofia 
vesical. Sua técnica utiliza os seguintes princípios: 

Reconstrução a seco. 
Substituição (ou ampliação) vesical. 
Reconstrução da junção uretero-vesical. 
Osteotomia dos ilíacos (reconstrução da pare-

de abdominal). 
Alongamento do pênis. 
Tubulização trigonal (esfíncter). 

TltCNICA UTILIZADA 

1 - Derivação urinária - A bexiga extrofiada, 
na grande maioria . dos casos, não propicia a for
mação de um reservatório com capacidade sufi
ciente. Esta capacidade poderá ser conseguida com 
uma alça intestinal; assim, uma derivação urinária 
em alça exclusa, tempo inicial de nosso esquema, 
irá formar a futura capacidade vesical, permitindo 
ao mesmo tempo a cirurgia da genitália e do tubo 
trigonal a seco. Couvelaire 3 propunha a utilização 
de segmento ileal ou sigmoideano sem fazer refe
rência a mecanismo anti-refluxo na implantação 
uretero-intestinal. Temos utilizado sistematicamen
te a ureterostomia trans-sigmoideana, operação de 
Mogg 10 modificada, com implantação uretero-in
testinal pela técnica de Leadbetter. Inicialmente, 
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1. segmento de sigmóide 
Fig. 1 

um segmento de aproximadamente 10-12 em do 
sigmóide é isolado, mantendo-se um pedículo à 
custa de uma das artérias sigmoideanas (fig. 1). 
A extremidade distaI é fechada em fundo cego, co
locada próxima à face posterior da placa extrofia
da, facilitando assim o futuro tempo cirúrgico. A 
extremidade proximal é exteriorizada na fossa ilía
ca esquerda do paciente. A reconstrução do trân
sito intestinal colo-cólica segue os princípios da 
cirurgia gastrenterológica. A seguir, tratamos da 
reimplantação uretero-sigmóide, realizada através 
da técnica proposta por Leadbetter 8; os ureteres 
são reimplantados sobre as tênias do sigmóide, cujo 
adensamento das fibras musculares propicia maior 
segurança nas anastomoses (fig. 2). A musculatu
ra é então incisada numa extensão de 3 em, pre
servando-se a mucosa; faz-se uma pequena aber
tura na mucosa intestinal, realizando-se assim a 
anastomose uretero-mucosa, com catgut 5-0 simples, 
sutura contínua. 

A musculatura da alça é suturada então sobre 
o ureter, usando-se fio de catgut 4-0, sutura com 
pontos separados, constituindo-se assim um traje
to submucoso para o ureter; esse é o mecanismo 
válido para evitar o refluxo sigm6ido-ureteral. O 
conduto sigm6ide, assim constituído, apresenta uma 
série de vantagens: dilata-se menos que a alça ileal, 
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2. reimplante uretero-sigmóide 
(técnica de Leadbeter) 

Fig.2 

realiza a derivação urinária, fornece a futura capa
cidade vesical, permite plástica anti-refluxo e é 
facilmente extra-peritonizado. 

2 - Osteotomia dos ilíacos - A osteotomia bi
lateral dos ilíacos é medida que auxilia na recons
trução uretro-vesical e no fechamento do defeito da 
parede anterior do abdome, atualmente, realizada 
anteriormente nas asas do ilíaco, sendo o pós-ope-

3. conduto sigmóide 

Fig. 3 - Esquema final da ureterostomia cutânea trans
sigmoideana 
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ratório mais confortável, dispensando ~parelhos or
topédicos, ou gessados. A osteotomia~ em si, não 
corrige o defeito ortopédico e não tetn influência 
na continência urinária, servindo apenas tempora
riamente no fechamento da extrofia; i apresenta o 
inconveniente de provocar, pela aproximação dos 
ramos pubianos, um sepultamento dd pênis. Em 
algups de nossos ca~os, tratando-se de ';meninos, foi 
necessário alongamento prévio do pêriís, antes de 
se realizar a osteotomia, visando especiíllmente esse 
aspecto. 

3 - Tubulizaçãodo trígono - A placa de ex
trofia apresenta em geral metaplasias gl~ndulares ou 
corneificação, além de graus variávei~ de fibrose 
muscular. Existe, porém, quase uniform~mente, con
servação da área trigonal que representa sempre 
uma musculatura válida para a confe~ção de um 
esfíncter. 

Couvelaire 3 propôs a confecção de um tubo 
muscular de cerca de quatro centímenios de com
primento, utilizando esta musculatura frigonal; es
te tubo, conforme demonstra nossa experiência na 
reconstrução das epispádias incontinentes, pode 
exercer uma função esfincteriana perfeita. Temos 

,---

A 

I 

~ 

B 
Fig. 4 - A. Técnica de Couvelaire - B. Srtura em 

"jaqueta" 

feito o tubo trigonal de duas maneiras: conforme 
a proposição de Couvelaíre, 3 na qual o tubo é cons
tituído de uma camada muscular única, ou pela dis
posição de camadas musculares superpostas em for
ma de jaqueta ( fig.4). Deve-se preservar cuida
dosamente a irrigação da placa extrofiada durante 
a sua dissecção. 

A extremidade vesical do tubo muscular, per
manecendo mais ampla e alargada, facilita a etapa 
cirúrgica seguinte, ou seja a sigmoido-vésicoplas
tia. Além disso, observamos que essa disposição 
das suturas em jaqueta proporciona um tubo mus
cular mais espesso, condicionando talvez melhor 
continência urinária. 

Um cuidado, que se impõe sempre, é o de in
troduzir a placa vesical tubulizada em direção à 
pélvis, de modo que haja sempre uma interposição 
de peritônio e vísceras peritoneais entre o tubo mus
cular e a parede abdominal ântero-inferior. 

A reconstrução da parede abdominal inferior 
é feita mediante uma aproximação da sínfise pú
bica, à custa da osteotomia dos ilíacos e rotação 
interna das coxas. Essas crianças permanecem 
duas semanas com os membros inferiores enfaixa
dos, para manter a rotação interna das coxas; esse 
artifício alivia em muito a tensão nas linhas de 
sutura para a reconstrução dos planos músculo-apo
nevrótico-cutâneos da parede do hipogástrio. Em 
poucos casos, tal aproximação não foi suficiente 
para o fechamento da parede abdominal; recorre
mos então à rotação de retalhos de aponevrose dos 
músculos retos. 

Resumindo, o tubo muscular, com função es-
. fincteriana, já demonstrou sua utilidade, em nosso 
Serviço, no tratamento das epispádias incontinentes. 
Sua viabi1idade já foi demonstrada experimental
mente por Lapides 5 e Leadbetter; 8 além disso, 
mesmo sendo pequena a pJaca vesical extrofiada, 
haverá sempre a possibilidade de confecção de um 
tubo muscular mínimo. Em tese, essa técnica per
mitiria a reconstrução da extrofia em todos os ca
sos, não importando o tamanho da placa. 

4 - Entero-vésicoplastia - Finalmente, em 
dois tempos cirúrgicos diferentes, faz-se a sigmoido
vésicoplastia, anastomosando-se o fundo cego da 
alça sigmóide à extremidade vesical do tubo trigo-
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Fig. 5 - Entero-vésico-cistoplastia 

nal (fig. 5). Usamos sutura em dois planos com 
catgut 3-0 cromado; sete a dez dias ap6s, proces
samos o fechamento da sigmoidostomia cutânea. 

As etapas cirÚrgicas e os intervalos entre as ci
rurgias da reconstrução da extrofia vesical estão 
resumidas na tabela abaixo (tabela I). 

TABELA I 

Reconstrução da extrofia vesical 

ETAPAS CIRORGICAS 

Ureterostomia trans-sigmoideana (ope-
ração de Mogg) 

Osteotomia. bilateral Iliacos 

Tubulização do trígono 

Sigmoido-vésico-plastia 

Fechamen to da · sigmoidostomia 
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INTERVALO 
ENTRE AS 
CIRURGIAS 

3 a 4 semanas 

1 semana 

10 a 12 semanas 

1 a 2 semanas 

Sentimo;.nos justificados na utilização dessa 
complexa reconstrução, tendo em vista que, na 
eventualidade de não se obter uma boa continên
cia, pode-se reabrir a sigmoidostomia cutânea, se
parando-a na outra extremidade do tubo trigonal; 
com isso, obteríamos como resultado uma excelen
te derivação urinária (operação de Mogg) e re
construção dos genitais externos, possibilitando ao 
doente condições de uma vida sexual normal. 

RESULTADOS 

Desde 1969, estamos seguindo um total de 20 
crianças que fazem parte de~se programa cirúrgi
co; o grupo etário variou de quatro meses a doze 
anos, distribuídos em 14 crianças do sexo mascu
lino contra 6 do sexo feminino. 

A tabela II mostra um aspecto global · da re
construção da extrofia vesical. 

TABELA 11 

Reconstrução da extrofia vesical 

I _ . Insucessos 
II - Em programa. 

III - Reconstrução terminada 

20 casos 

8 casos 
6 casos 
6 casos 

I - Oito pacientes tiveram seu programa interrompido 
ou abandonado, devido a complicações cirúrgicas ine
rentes à pr6pria técnica utilizada. 

II Seis pacientes desenvolveram o programa estabele
cido, aguardando uma· ou outra etapa cirúrgica. 

IH Seis pacientes terminaram o. programa de reconstru
ção da extrofia vesical; em quatro deles, as crianças 
apresentam idade inferior a quatro anos e o pro
grama ciriírgico foi completado há menos de 6 me
ses. Outro doente, cujo programa também foi com
pletado, perdeu-se do seguimento ambulatorial. 

o único caso, com seguimento suficiente para 
avaliação, é o de uma criança do sexo feminino, 
cuja reconstrução vesical foi completada aos 9 anos 
de idade em 1972; um ano ap6s, ou seja, com 10 
anos de idade, começou a apresentar micções espo
rádicas diurnas, permanecendo incontinente. Com 
11 anos de idade, já se apresentava seca e sem 
fraldas, urinando cada duas ou · três horas durante 
o dia, mas· com perdas noturnas. O exame clínico 
atual mostra genitais externos com uma reconstru-
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Fig. 7 - C. U . M. com ausência 
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ção plástica excelente. A investigação radiol6gica 
não evidencia alterações morfológicas do trato uri
nário superior, nem refluxo vésico-ureteraI (figs. 
6 e 7); laboratorialmente, não apresenta alterações 
metab6licas. 

A manometria cisto-sigmoideana mostra inici
almente ondas peristálticas normais da alça vesica
lizada (fig. 8). Aproximadamente a 1 cm pr6ximo 
ao meato uretral, existe um ponto de nível pressó
rio alto (30 cm H20), correspondendo ao "esfínc
ter" muscular. Esses pacientes desenvolvem um ti
po de micção "sui generis"; a manobra de Valsalva 
desencadeia onda press6ria alta, suficiente para 
vencer o "esfíncter" uretral. 

Finalmente, queremos assinalar que a avalia
ção dos resultados deve ser feita a longo prazo, já 
que essas crianças têm que aprender a sentir a "be
xiga" cheia, através de um desconforto abdominal. 
As crianças devem ser maduras o suficiente, para 
executarem micções periódicas e permanecerem sem 
fraldas . 

.. - "" 

Fig. 8 - Cisto-uretromanometria 

Cukier e Ott, 4 analisando seus casos operados 
por técnica semelhante, observaram apenas um re
sultado perfeito (outros apresentaram lesões do 
trato urinário superior, tais como uretero-hidrone
frose, refluxo e pielonefrite). Concluíram que, "face 
a esse único caso de perfeição, a incontinência, as 
retenções, as fístulas são tão freqüentes que é difí
cil continuar com essa tentativa de reconstrução". 

Nossa experiência, porém, tem demonstrado 
perfeita inocuidade quanto a repercusões reno-ure
terais. Embora tenhamos apenas um primeiro caso, 
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que podemos classificar como ótimo, pretendemos 
aguardar a evolução tardia de nossa casuística; até 
o momento, todos os casos têm conservado uma per
feita' drenagem urinária. 

A eventual consecução de continência, em ou
tros pacientes, poderá nos levar a considerar essa 
técnica como método de eleição para o tratamen
to da extrofia vesical. 
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patologia do tumor epitelial da bexiga 

F. K. MOSTOFI 

Do Departamento de Patologia das Forças Armadas Americanas - U. S . A. 

A classificação do tumor epitelial da bexiga 
urinária deve ser considerada sob os aspectos de 
seu crescimento, histologia, grau de anaplasia, da 
área que ocupa no viscus e o local e forma de ex
pansão. 

No que respeita a sua expansão, podem esses 
tumores se manifestar, quer macro quer microsco
picamente, sob as formas papilar, papilar infiltran
te, séssil nodular infiltrante ou não papilar e não 
infiltrante. 

Os tumores papilares não infiltrantes apresen
tam um melhor prognóstico, enquanto os de natu
reza séssil infiltrante têm esse prognóstico mais 
sombrio. 

1. HISTOLOGIA DOS TUMORES 

A maioria dos tumores epiteliais da: bexiga são 
constituídos de carcinomas de células transicionais, 
sendo que entre 6 e 7% são de tumores representa
tivos de carcinomas de células escamosas e entre 1 
e 2% de adenocarcinomas. Complica esse quadro 
o fato de que 18 a 20% dos tumores infiltrantes de 
células transicionais exibem focos de carcinoma es
camoso. Esse achado tem induzido alguns patolo
gistas a designarem todos os tumores vesicais co
mo sendo do tipo epidermóide, enquanto outros se 
referem aos mesmos como metastáticos.Todavia, é 
preferível designar tais tumores como carcinomas 
transicionais com áreas escamosas. Esses tumores 
são radiossensÍveis. 

Duas são as categorias de adenocarcinomas que 
podem ser reconhecidos: a) os que se localizem na 
cúpula ou parede anterior da bexiga (de origem 
uracal), que podem, e geralmente o são, intramu
rais, devendo ser completamente excisados; b) o 
adenocarcinoma de localização em outra área, de 

difícil diagnóstico, mas que deve ser corretamente 
identificado desde que sua remoção cirúrgica é es
sencial. Os adenocarcinomas não são radiossensÍ
veis. 

Além desses três tipos básicos (transicional, es
camoso e' glandular), há um quarto tipo de tumor, 
raramente mencionado e visto, que é o secundário, 
constituído de células epiteliais indiferenciadas. To
dos esses quatro tipos de tumores devem ser men
cionados claramente no diagnóstico do patologista. 
N a eventualidade da presença de mais de um tipo 
de célula em um tumor, essa combinação deverá 
ser prontamente registrada no laudo. 

2. GRAU DE ANAPLASIA 

O critério para o diagnóstico do carcinoma e a 
distinção entre este e o papiloma ainda não estão 
bem definidos. A Organização Mundial de Saúde, 
por seu grupo de estudos da Patologia Urinária, 
propôs que o díagn6stico de papiloma se limite aos 
tumores vesicais cobertos por capa de tecido epite
lial idêntico (ou que não faça distinção) do uroté
fio normal. 

A presença de um ou mais dos achados abaixo 
referidos constitui evidência de anaplasia do tumor, 
justificando o diagnóstico de carcinoma. São eles 
- a celularidade aumentada, acúmulo nuclear, al
teração da polaridade celular, ausência de diferen
ciação da base à superfície, polimorfismo, irregula
ridade de tamanho e forma da célula, distribuição 
da cromatina, presença de células gigantes e mitose 
anormal. A membrana basal está intacta e não há 
evidência de inva$ão. 

Se não há anaplasia e o tumor assume o aspecto 
do epitélio vesical normal, sua classificação deve 
ser a de papilorna. Embora isso, devemos conside-
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rá-Io potencialmente maligno. Doutra forma, será 
o mesmo diagnosticado como carcinoma. 

O grau de anaplasia pode ser expresso sob três 
formas - o tumor bom, o tumor mau e o interme
diário. Essa gradação é importante para a determi
nação da extensão da invasão local do tumor. Em 
contraste com o aspecto clínico, o estágio do tumor 
vesical, do ponto de vista da patologia, deve basear
se no exame cuidadoso do tecido que for removido 
pelo urologista. Examinando-o macro e microscopi
camente, a extensão intramural do tumor poderá 
confinar-se à mucosa e, em sucessão, aos múscu
los superficiais e profundos da bexiga. De resto, 
o tumor poderá estender-se aos órgãos ou estrutu
ras adjacentes e dar metástases aos no dos linfáti
cos regionais e distantes, além de vísceras. 

O local de extensão do tumor pode ser subja
cente ou lateralmente. Essa extensão é determina
da através de exame patológico apropriado. 

O carcinoma vesical usualmente se estende pe
la parede do viscus imediato e subjacente ao sítio 
mucoso de origem. Em 7 a 10%, o tumor poderá 
aprofundar-se lateralmente, quer ao longo dos lin
fáticos ou no próprio músculo. Em tais casos, a 
mucosa que o recobre é enganosamente normal. 
Assim, e como é de se prever, não somente o 
exame cistoscópico não mostra células displásticas 
e anaplásticas denunciadoras do carcinoma, como a 
biópsia, se realizada superficialmente, pode (e em 
geral é o que ocorre) não surpreender a localiza
ção profunda do tumor. 

3. FORMA DE EXTENSÃO DO CARCINOMA 
VESICAL 

Três métodos de extensão do tumor vesical 
podemos reconhecer: a) A invasão em bloco, no 
qual (o que é mais comum) o tumor infiltra uma 
larga área; b) Invasão tentacular, na qual o tumor 
infiltra sob as formas de ninhos e de células indi
viduais. Isto pode ser observado em 30% dos cânce
res infiltrantes da bexiga, sendo esta a forma inva
siva mais perigosa em face da maior capacidade de 
agressividadeda célula neoplásica; c) a invasão lin
fática, na qual o tumor penetra através dos canais 
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linfáticos, tal ocorrendo em 40% dos tumores que 
infiltram profundamente e podem ser de pronto 
reconhecidos. 

A invasão linfática também pode ocorrer em 
6 a 7% dos casos de carcinomas superficiais do grau 
I. Essa invasão igualmente oCOrre ao longo do curso 
natural de linfático e vasos sanguíneos, tanto no sen
tido paralelo como perpendicularmente à mucosa 
vesical. 

1t importante. que o patologista determine a 
forma e a localização da expansão do tumor, uma 
vez que isso serve como indicativo do grau de ma
lignidade e invasão desse tumor. 

4. OUTROS ASPECTOS DO CARCINOMAvE
SICAL 

Dois outros aspectos de carcinoma da bexiga 
podem ser aqui referidos: 

1 - Mucosa doente e irritada. Devemos reco
nhecê-la clínica e patologicamente (maladie de la 
muqueuse ), através das formações papilares e cis
tite polipóide, dos ninhos de Von Brunn e das al
terações glandulares e escamosas. Estas condições 
são de natureza benigna, mas, em virtude da apa
rência anormal da mucosa, quase sempre são con
fundidas com o carcinoma. Muito embora não se 

. trate de carcinoma, esse aspecto (restless agitated) 

sempre indica uma mucosa doente. 

Essas alterações (da mesma forma que papilo
mas) são observadas em pacientes que vêm a ter 
câncer, vesical e, por igual, nas bordas de um car
cinoma em grau avançado, o que lhes empresta 
grande potencialidade maligna. Em tais pacientes, 
o urologista deve investigar sua possível exposição 
a agentes carcinogênicos. 

2 - M ulticentricidade do câncer da bexiga. Es
te fato não tem sido adequadamente considerado. 
Tal multicentricidade tem-se manifestado como 
uma papilomatose difusa, que ocorre em cerca de 
1% de tumores vesicais ou sob a forma de dois ou 
mais desses tumores isolados, ou então quando es
tes estão associados com carcinoma de localiza
ção piélica ou ureteral. 



aspectos preliminares da 
criocauterização do tumor de bexiga 

JOÃO CORNICELLI -ÁUREO JO~S CICONELLI - AGENOR S. FERRAZ 
- COLOGNA, A. J. 

Da Faculdade de Medicina' de Ribeirão Preto (USP) 

Cooper 3 desenvolveu os sistemas criogênicos, 
tornando possível utilizar o frio em estudos experi
mentais bem como efetuar o tratamento de tumo-, 
res benignos e malignos do organismo humano. A 
propriedade hemostática é uma das características 
da ação do frio sobre os tecidos. 3 Conder e cols. 6, 7 

descreveram resultados animadores com a criopros
tatectomia experimental e, em seguida,: efetuaram
na em pacientes portadores de lesões benignas e 
malignas da próstata com caráter obstrutivo. Ro
berts e cols. 13 efetuaram a crio cirurgia sobre a jun
ção ureterovesicaI de coelhos e observaram altera
ções histológicas e morfológicas interessantes e hi
dronefrose de caráter regressivo. Alguns trabalhos 
experimentais 8, lO, 11, 13 mostram o efeito do frio 
sobre o tecido vesical através da cirurgia aberta. 
Kaplan 9 desenvolveu criobisturi, que, Introduzido 
pela uretra, permite cauterizar lesões intravesicais 
sob visão direta. Mostrou também vantagens dessa 
técnica no tratamento de carcinomas infHtrativos da 
bexiga, sem que ocorresse sangramento ou perfura
ções. Esses fatos são explicados pela propriedade 
criogênica e também porque as fibras musculares 
são pouco sensíveis ao frio. 10 Ocorre o oposto com 
as células neoplásicas; a sensibilidade ao frio é mui
to grande por possuírem maior conteúdo de água, 
conseqüentemente cristalizam e necrosam facil
mente. 

Este· trabalho mostra alguns aspectos da crio
cirurgia efetuada em dois pacientes portadores de 
grande carcinoma vesical invasivo, utilizando-se o 
criobisturi, construído no Brasil. 2, 4. 12 

Caso 1 - Z. C . S ., feminino, 44 anos, casada, 
apresentou fratura subtrocantérica e foi ,submetida 
a cirurgia para colocação de placa e pregos. Duran
te o ato cirúrgico, foi encontrada massa tumoral, 
cuja biópsia sugeriu metástase de neoplasia vesicaI. 

A história revelou existência de hematúria macros
cópica, por vezes intensa, há 4 meses, sem que a 
paciente procurasse atendimento. A escopia vesical 
revelou grande massa tumoral, infiltrativa, na pa
rede lateral esquerda, comprometendo a junção ure
tero-vesical, e conseqüente hidronefrose revelada 
pela urografia excretora. Após a criocirurgia, ces
sou o sangramento vesical e teve alta 10 dias após. 
Voltou a deambular e melhorou da caquexia por al
guns meses. Foi a óbito 6 meses após a crio cirurgia, 
devido a disseminação metastática, sem sangramen
to vesical. 

Caso 2 - A. T . C., masculino, com 55 anos, 
branco, casado, procurou o hospital após 4 meses 
de hematúria total acentuada, às vezes com coágu
los. A urografia excretora mostrou grande falha de 
enchimento na bexiga à esquerda, com comprome
timento da junção uretero-vesical. A uretrocistogra
fia e a escopia vesical confirmaram o achado. Foi 
submetido a criocirurgia aberta da bexiga e o san
gramento cessou alguns dias após, passando a he
matúria microscópica. Após a recuperação da ci
rurgia, teve alta com melhora acentuada do estado 
geral. 

A CIRURGIA 

Em ambos os casos, a massa tumoral invasiva 
foi exposta através de incisão longitudinal da be
xiga. O crio bisturi utilizado apresenta ponta romba 
e foi colocado diretamente sobre a neoplasia. Foi 
acionado 4 vezes sucessivamente em pontos dife
rentes. A expansão do frio foi controlada com o 
termopar montado na extremidade de uma agulha 
de aço, posicionado o mais possível atrás do tumor, 
por fora da bexiga. A temperatura do termopar va
riou entre -200 a -400 C, durante um período de 4 
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a 5 minutos em cada congelamento. O agente con
gelante utilizado foi o nitrogênio líquido (-1960 C). 

COMENTARIOS 

Na crio cirurgia das lesões vesicais, há necrose 
das células tumorais por serem elas muito sensíveis 
ao frio; o risco de perfuração é mínimo, pois as 
fibras musculares são pouco sensíveis ao congela
mento. 

A crio cirurgia pode constituir-se em mais uma 
arma, além da irradiação e da quimioterapia, a ser 
utilizada no tratamento de grandes carcinomas ve
sicais inextirpáveis. 

Mesmo que a massa tumoral não tenha sido 
retirada, há melhora quanto ao sangramento e quan
to ao estado geral, o que justifica plenamente o 
procedimento. A melhora do estado geral explica
se pela formação de anticorpos contra o tecido neo
plásico, bloqueando durante algum tempo a evo
lução do tumor. Esta hipótese se baseia em 
uma série de trabalhos experimentais que estu
dam as respostas antígenos-anticorpo conseqüen
tes à criocirurgia efetuada sohre o tecido uroge
nital1, 5, 14, 15, 16. 

O bisturi criogênico utilizado, fabricado no 
Brasil, no Departamento de Física e Ciências dos 
Materiais do Instituto de Física e Química de São 
Carlos, da Universidade de São Paulo, mostrou-se 
eficiente e de fácil manejo. 
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pneumocistografia 

THIERS GARCEZ DE AGUIAR 

Da Faculdade de Medicina de Marília - São Paulo 

HISTóRICO 

o estudo radiológico da bexiga é método de 
diagnóstico bem antigo. Foi em certa época subs
tituído, com grande ânimo, pela cistoscopia. A cis
toscopia em grande porcentagem de casos estabe
lece o diagnóstico da lesão, mas não marca com 
precisão a sua extensão, e em bexiga contraída, ou 
bexiga contraída, ou bexiga hipertônica, dificulta 
ou impede o diagnóstico da lesão. 

Para o estudo radiológico da bexiga, procura-se 
introduzir contraste radiopaco na cavidade vesical 
(iodado ou gasoso). 

Tem grande aceitação, não só nos estenosados 
de uretra, como nos casos de lesão vesical. Dos 
contrastes radiopacos, os que melhor marcam a le
são, são sem dúvida os gasosos (C02, O2, e o sim
ples ar atmosférico). 

A radiografia simples não proporciona diag
nóstico da lesão, salvo lesões radiopacas (cálculo, 
corpo estranho ou fraturas ósseas). 

PNEUMOCISTOGRAFIA 

É a introdução de corpos gasosos. No início, a 
grande preocupação foram sem dúvida as embolias, 
que apareciam com certa freqüência. 

Pelo nosso estudo, vimos ser a embolia aciden
te raro, e sempre provocado por má técnica, isto é, 
introdução violenta de gás, geralmente com super
distensão. 

A bexiga tem normalmente ar, facilmente vi
sível na cistos copia (bolha de ar da cúpula); em 
distendidos, este ar está em compressão relativa e 
não acontece embolia. 

PR~-EXAME 

1) Alimentação sem resíduo na véspera. 

2) Jejum desde 19 horas. 

3) Enteroclisma. 

4) Radiografia simples. 

RADIOGRAFIA SIMPLES 

Além de mostrar informações, calcificações ou 
rarefações ósseas, isola a possibilidade de conteú
do intestinal radiopaco. Já aproxima o diagnóstico 
de cálculo vesical. 

T~CNICA 

1 ) Caterismo vesical evacuador (total). 

2) Pinçamento do pênis com pinça própria ou 

laço de gaze (se for usada sonda fina) . 
3) Introdução do ar com seringa 100 cm3, 

suavemente como injeção intravenosa. 
4) Ao sintoma "vontade de urinar", fazer ra

diagrafias em decúbito dorsal e ventral. 
Em dorsal, o raio principal deve passar a um 

dedo do púbis; em ventral, o raio deve passar logo 
abaixo da articulação lombo-sacra. A finalidade 
destas mudanças de decúbito é eliminar o sacro. 

ESTUDOS DOS CASOS 

Exames 

Sem diagnóstico 
Disúria após exame 
Infecção após exame 
Obito após exame 
Hematúria após exame 

3672 
67 

105 

14 
1 

135 

176 J. Sr. Urol. - Vol. 1 N.o 3 - 1975 



PNEUMOClSTOGRAFIA 177 

uso 

Foi usado em toda patologia vesical (homem, 
mulher, criança, e mesmo em hematúria). 

BEXIGA NORMAL 

Contorno arredondado, bordos nítidos, volume 

compatível com a idade (fig. 1). 

BEXIGA ATONICA 

Volume exagerado apresentando contornos ní

tidos (fig. 2). 

CÁLCULO 

Sombra radiopaca na luz vesical, móvel pelo 
decúbito, ou fixa, se dentro de divertículo ou en
cravada na uretra posterior (fig. 3). 

BEXIGA ESCLER6TICA 

Bexiga de pequeno volume, não permite boa 
introdução de ar e impede cistoscopia (fig. 4). 

PR6STATA 

(Adenoma ou carcinoma): Apresenta projeção 
da glândula para a luz vesical, o que permite diag
nóstico de certeza, dá melhor opacidade do tumor 
e avalia o tamanho com segurança (fig. 5). 

DIVERTICULO 

o divertículo aparece com grande nitidez, po
dendo calcular-se o número e o tamanho, o que fa
vorece a conduta cirúrgica (fig. 6). 

Patologia tríplice (cálculo, divertículo, adeno
ma) (fig. 7). 
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CARCINOMA 

De fundamental importância, para aquilatar a 
conduta cirúrgica (fig. 8). Mostra na luz vesical, 
com nítido contraste, a tumoração, e pelo endureci
mento da' parede aquilatamos a infiltração. 

CISTOCELE 

Aquilata o grau de retenção, e se é real causa 
da patologia vesical (fig. 9). 

RELEVO GRAFIA DE BEXIGA 

Usamos, quando pretendemos mostrar o tumor 
ou os tumores, em toda a sua extensão. Esta chapa, 
realmente bela, sobressai o tumor, como se ele es
tivesse em terceira dimensão. 

TP.CNICA 

1) Caterismo evacuador da bexiga. 

2) Injetamos bário-gel (Gelobarina), até a 
sensação de repleção vesical. 

3) Mudamos o decúbito do doente: ventral, 
dorsal, lateral, de pé, Trendelenburg. 

4) Meia hora após, novo cateterismo, retira
mos todo o bário. 

5) Aí, nova chapa simples, para comprovar 
o escoamento do bário do fundo da bexiga. 

6) Segue-se pneumocistografia: aí vemos o 
tumor em toda a sua plenitude (fig. 10). 

NOTA 

o bário não adere à superfície sã da bexiga, 
somente na parte rugosa tumoral (fig. 10). Vemos 
dois tumores (esquirroso e espino-celular cornifi
cado) . Vários tumores (fig. 11). 

CONCLUSÃO 

Usamos de rotim! em 3672 casos, e concluímos 
ser exame inofensivo, de baixo poder aquisitivo e 
eficiente. 
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Fig. I Fig. 2 Fig.3 

Fig.4 Fig.5 Fig. 6 

Fig.9 

Fig. 10 Fig. II 
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fistu lorrafia -
via transvesical com bola de isopor 

THIERS GARCEZ DE AGUIAR 

Da Faculdade de Marília - São Paulo 

HISTORICO 

A fístula vésico-vaginal apresentou-se desde os 
primórdios dos tempos, em casos de feto retido na 
vagina (provocando isquemia) ou traumatismos por 
agentes agressores. Antes da anestesia, o tratamen
to era o abandono, com todas as conseqüências: psi
cológicas, econômicas e sociais, que acarreta este 
tipo de mal. 

ETIOLOGIA 

1. Parto retido: A cabeça do feto ou outra 
parte do corpo comprime a mucosa da vagina e 
como conseqüência a mucosa, "muscularis mucosa" 
e serosa da bexiga, provocando dano de circulação, 
o que vem acarretar necrose, e mais tarde perda 
de substâncias. O organismo reage, produzindo per
tuito duro e permanente, que é a fístula. 

2. Irradiações médicas: Método mais mo
derno, é causa iatrogênica; provocado por irradia
ções médicas, em problemas de ordem ginecológi
ca. Funciona, como uma queimadura, que produz 
isquemia, e em conseqüência, necrose, fibrose e fís
tula. 

3. Cirurgia: Causa iatrogênica mais rara; 
devido ao fácil reparo cirúrgico da lesão involuntá
ria, o seu aparecimento só se faz notar quando se 
tem caterismo vesical ipsuficiente. 

4. Outras causas mais raras: Acidentes, por 
arma de fogo, arma branca, impalação, etc., e isto 
quando não se deu devido cuidado à bexiga. 

5. Tumores vesicais: Que tenham tendência 
ao fagedenismo. 

6. Tuberculose: Úlcera de Hunner, com fa
gederusmo. 
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V ANT AGENS DA TF;CNICA 

1 . Simplicidade: O que se vê, ser mais fácil 
do que por via vaginal. 

2. Céu aberto: Grande vantagem da técni
ca, a todo momento se vê o que se está fazendo: 

a) Respeita-se os ureteres. 

b) Respeitá-se ou trata-se a barra média na 
de Mercier. 

c) Tem-se certeza de tirar toda a fístula, dei
xando tecido são, o mais possível. 

3. Debridamento: Em vez de se fazer com 
tesoura, o que dificulta bastante, faz-se com bisturi, 
cortando diretamente o tecido necrosado. 

E o sangramento é controlado, por compressão 
da bola de isopor contra a área operada. 

4. Rafia: A bola de isopor tracionada pro
duz ótimo campo, expõe o tecido vaginal, o qual 
é suturado separadamente. Depois, expõe bem a 
bexiga, aonde suturamos serosa, "muscularis muc.'O
sa" e mucosa. 

TF;CNICA 

1 - Abertura da pele no sentido púbis-umbi
go (melhor campo que o Pffannenstiel). 

2 - Abertura da aponeurose na linha alba, 
com afastamento dos grandes retos (hemostasia se 
houver). 

3 - Deslocamento do peritônio que cobre a 
bexiga. Abertura da bexiga, e colocação de afasta
dores na cavidade (fig. 1). 
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Fig.2 

Fig. 5 

:t;: a faSe do reconhecimento. Procuramos mar
car a fístula com estudo local da tática cirúrgica, e 
conhecer exatamente os dois meatos ureterais. 

4 - Caterizamos ambos os ureteres com son
da nelaton calibre 5 a 8, de modo que as extremi
dades fiquem fora do campo ou fechadas. 

Cateterizamos a fístula com nelaton apropriado 
saindo pela vagina, aonde se liga o fio de naylon 
que está preso na bola de isopor figo 2). 

5 - Puxa-se o fio de naylon, que traz a bola 
contra a fístula (fig. 3). 

Nesta ocasião, já conhecendo o tecido doente, 
corta-se a bisturi, contra a bola (fig. 4). 

6 - Na figura 5, estudaremos a rafia: canto 
superior, rafia do tecido vaginal, sertix "O", de
pois de .suturada a serosa da bexiga com fios ser
tix "00", finalmente, sutura da mucosa vaginal. 

7 - Sutura da bexiga, pólo superior, deixando 
drenagem "Foley". A drenagem suprapúbica é opta
tiva (fig. 6). 

8 - Nos casos de a fístulainteressar o ureter, 
cateteriza-se o são, depois, o · doente se conseguir; 

Fig. 3 Fig.4 

Fig.6 Fig.7 

se não, após debridamento o cateterÍsmo é mais 
fácil. Se não, usamos corantes venosos (fig. 7). 

9 - Libertamos o ureter intramural, e temos 
que reimplantá-Io por técnica anti-refluxo (Lapides 
ou Boary). 

ESTATíSTICAS DE FlSTULORRAFIAS 

Casos cirúrgicos 
Irradiações 
Parto retidos 
Recidivas 
Sem seguimento 

31 
2 

25 
2 
1 

TRATAMENTO CLINICO (SÓ SONDA) 

Casos 
Curados 
Não curados 

CONCLUSÃO 

10 
9 
1 

A fistulorrafia, com apoio da bola de isopor, é 
sem dúvida técnica rápida, segura, não produz san
gramento, e o índice de resultados bons é altamen
te animador. 
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divertículo de uretra feminina 

REGINALDO VIEIRA DE P AlVA - GERALDO TERRERI - PEDRO CARNAÚBA 
BRANDÃO - EDSON MARQUES PIRES 

Da Santa Casa da Misericórdia - Rio de Janeiro 

DIvertículo de uretra feminina é uma patologia 
não muito freqüente, sendo citada pela primeira 
vez na literatura em 1814, por Charles Mansfield 
Clark. 

Até 1935, as citações apareciam esporadica
mente, sendo verdadeiramente raras, mas, a partir 
desta data, tornaram-se mais freqüentes, na litera
tura, talvez devido a melhores meios diagnósticos. 

Sobre a etiologia, há grandes controvérsias, po
dendo ser aceitas como de origens congênitas e 
adquiridas . 

As congêIÚtas seriam formadas a partir dos 
ductos de Gartner, ductos de Wolff, cistos congê
nitos e, segundo Kaufman, devemos dar aceitação 
como origem congênita quando diagnosticado na 
idade infantil. 

Os diagnosticados como congêIÚtos eram, em 
verdade, ureter aberrante, cisto de uretra, abscesso 
de glândula de Skene, etc. 

Parece ser de aceitação geral que todos o~ di
vertículos na uretra femiIÚna sejam de origem ad
quirida. 

Gorowitz, Furmss, Cabot e Shoemaker, em tra
balho original, concluíram que não há grande im
portância na formação de glândulas nos 2/3 pro
ximais da' uretra. Em similar estudo, MacKenzie e 
Beck citaram estruturas tubulares peri-uretrais na 
criança do sexo feminino, distintas da glândula de 
Skene. 

Os traumatismos obstétricos são citados por 
todos como as principais causas na origem dos di
vertículos de uretra, assim como os traumatismos 
instrumentais de uretra, passagem de corpo estra
nho, cálculo, as intervenções cirúrgicas, como ele
trocoagulações transuretrais de polipos, cistos peri
uretrais, abscessos peri-uretrais, que, após rompi-

mento, podem dar divertículos por fraqueza da pa
rede uretra!. 

A estenose de uretra, me ato uretral, infecção 
uretral podem levar à formação de divertículos da 
uretra feminina. 

Os divertículos podem ser verdadeiros ou fal
sos (pseudo-divertículos). 

Pseudo-divertículos são aqueles em que, na 
sua constituição histo-anatômica, encontramos ape
nas mucosa uretral, enquanto nos verdadeiros, além 
da mucosa, temos parede muscular. 

~ freqüentemente encontrado na raça negra e 
em grupo etário de 30 a 40 anos de idade. 

Os sintomas são os mais variados e usualmente 
de longa duração. Existem, porém, divertículos que 
não causam sintomas. Assim, freqüência urinária 
aumentada, massa flutuante na parede anterior da 
vagina, incontinência parcial, eliminação de pus, ao 
se fazer pressão na uretra, gotejamento de urina 
pós-miccional, dispaurenia, desconforto ao sentar 
etc., são os mais encontrados; nesses casos, de maior 
valor é a massa palpável na parede anterior da va
gina, que desaparece com a pressão. Ocasionalmen
te, a paciente poderá usar esta manobra, vindo a 
aliviar os seus sintomas. 

O divertículo geralmente assume um aspecto 
arredondado sacular, nas mais variadas formas. 

Na palpação, o sinal mais típico é a flutuação, 
massa móvel com ou sem maior pressão, resultando 
na saída pela uretra de urina ou secreção puru
lenta; ou vamos ter crepitação, quando temos pre
sença de cálculo no divertículo, sendo mellior ob
servada quando temos a presença de um cateter 
na uretra. 

Quanto ao diagnóstico, ressaltamos o valor de: 

1. Uretrocistografia retrógrada, miccional e 
pós-miccional. Devemos sempre usar esta seqüên-
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cia, pois assim teremos maiores chances de diagnos
ticar um divertículo de uretra feminina, com ima
gem tipo sacular, que nada mais é do que a presen
ça do contraste no divertículo. 

2. Exame endoscópico - Cistopanendosco
pia: podemos ver o colo do divertículo se único ou 
múltiplo e presença de formação dentro do diver
tículo, devendo diferenciá-lo de cisto ceie, prolapso 
de parede anterior da vagina, cisto vaginal, absces
so peri-uretral, uretrite granular, infecção uretral, 
cistos e abscessos de glândulas de Skene, tumor de 
uretra, cálculo de uretra, etc. 

As complicações dos divertículos são: 

Infecção, uretrorragia, formação de cálculo, fís
tula uretro-vaginal, divertículo com a formação de 
cálculo e formação tumoral (há várias citações na 
literatura) . 

O tratamento pode ser conservador e radical. 

1. Conservador - Podemos ter conduta cirúr
gica e não-cirúrgica; 

Conservador não-cirúrgico, com dilatações ure
trais 'periódicas, instilações uretrais com antissépti-

cos, uso de velas uretrais de antibióticos, não sen
do, porém, de resultados satisfatórios. 

Conservador cirúrgico - Obliteração do colo 
do divertículo com eletrocoagulação do mesmo, dre
nagem do divertículo para a vagina, invaginação do 
divertículo com ligadura do pedículo no colo do 
mesmo, vindo a necrosar. 

2. Radical - Consiste na extirpação cirúrgi
ca do saco-divertículo, com o quê temos os melho
res resultados, e defintivos. 
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aspectos histológicos da próstata normal 
e com hiperplasia adenomatosa 

ROGER GUIMARÃES LEVINSOHN - FAUSTO ]OSll: DOS SANTOS SOARES -
PAULO EUG:BNlO BRINGUETE 

Do Hospital do Galeão e da Faculdade de Ciências Médicas (U. E. R]) 

o tratamento da hipertrofia benigna da prósta
ta sofreu poucas alterações nestes últimos anos. Ve
rificamos' na seqüência de trabalhos publícados, 
apenas modificações em torno da técnica cirúrgica, 
tentando melhorar a hemostasia, conservar a ure
tra prostática, congelar o tumor pa,ra sua remoção, 
ressecções endosc6picas cada vez mais audaciosas, 
etc., etc. 

Todas as técnicas são agressivas, com convales
cenças prolongadas, muitas vezes complicadas e 
acidentadas, e sempre dirigidas a doentes "adeno
matosos", velhos, com grandes riscos. 

Talvez devido ao pouco conhecimento que se 
tem sobre a etiopatogenia da hipertrofia benigna 
da próstata, é que até hoje não tenhamos tratamen
tos específicos preventivos contra esta patologia. 

Até os nossos dias, o tratamento medicamento
so se fundamentou na hormonioterapia, pouco uti
lizada devido à grande sensibilidade da glândula 
prostática, especificamente aos andrógenos, que "es
timulariam" o desenvolvimento carcinoma toso da 
próstata. 

O estudo bioquímico da próstata, aos poucos, 
irá explicar certas alterações decorrentes dos proce
dimentos cirúrgicos, a exemplo de hipotensões, he
morragias peri ou pós-operatórias. ~ bem estudado 
o papel das fosfatases, como ativadoras na trans
formação do fibrinogênio em fibrina, no processo 
da coagulação sangüínea. 10 

Com o advento do extrato desproteinizado de 
próstata (Raveron), surgiram, logo, vários traba
lhos na literatura mundial, analisando seu uso em 
clínica. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 18 

Devido ao bom resultado apresentado, de um 
modo geral, em todos os trabalhos, principalmente 
na fase I de Guyon, mas também devido à grande 
discrepância em torno das modificações histológicas 
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da próstata, nos trabalhos experimentais, com o uso 
de extratos prostáticos, é que nos decidimos a fazer 
este trabalho, pesquisando quais as alterações histo
lógicas da próstata de ratos submetidos à adminis
tração de extratos desproteinizados de próstata e 
extratos de adenoma humano. 

ComineIli e Coppola, 7 em 1963, encontraram 
modificações representadas por marcada hipertro
fia do componente muscular e hiperplasia do tecido 
conjuntivo, produzindo, sobre o plano anatômico, 
redução do volume tumoral, por estrangulamento e 
involução do componente adenomatoso. 

Por outro lado, Thieblot e Blaise,17 em 1964, 
analisando o uso de extrato prostático em ratos 
Wister, normais e castrados, concluíram que esta 
medicação provoca um estímulo no epitélio secre
tório da próstata. O animal castrado compensa 
parcialmente a involução de glândula, estimulando 
o epitélio secretor e provocando a regressão do teci
do conjuntivo. 

Por último, Coppola, Del Vaglio, Montanaro e 
Striano 8 estudaram as manifestações do uso de ex
tratos prostáticos no aparelho urogenital do coelho 
impúbere. Declaram em seus resultados uma ação 
antiproliferativa, tanto ao nível do componente epi
telial como muscular. 

MATERIAL E MÉTODO 

Utilizemos ratos da raça Wister de aproxima
damente 200 gramas de peso, do sexo masculino. Se
paramos em grupos de quatro. No grupo I, usa
mos extrato desproteinizado de próstata (Raveron), 
na dose de I ml/ animal/ dia, por via intramuscular. 
No grupo li, utilizamos extrato de adenoma hu
mano, com a finalidade de estimular o crescimento 
adenomatoso do rato, 4 na dose de 0,5 ml/ animal/ 
dia, durante vinte dias por via intramuscular. No 
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grupo lII, usamos extrato de adenoma humano du
rante vinte dias, na mesma dose anterior, e extrato 
desproteinizado de próstata, durante quarenta dias. 
O grupo IV é o testemunha. 

Quarenta e oito horas após a última administra
ção dos extratos de que trata a presente pesquisa, 
os ratos foram submetidos a autópsia. 

RESULTADOS 

Grupo I (Ratos tratados com 1ml de Raveron, durante vinte dias). 

Sinais de leve atividade secretora glandular: 

Sinais de moderada atividade secretora glandular: 

Sinais de acentuada atividade secretora glandular: 

Sinais de atrofia do epitélio glandular: 

Sinais de leve hiperplasia do conjuntivo interglandular: 

Grupo II (Ratos tratados com O,5ml de extrato de adenoma humano. durante vinte dias). 

Sinais de leve atividade secretora glandular: 

Sinais de acentuada atividade secretora glandular: 

Sinais de moderada atividade secretora glandular: 

Sinais de atrofia do epitélio glandular: 

Sinais de hiperplasia do conjuntivo inter glandular: 

Grupo IH (Ratos tratados com O,5ml de extrato de edenoma humano, durante vinte dias, 
e 1 ml de Raveron durante 40 dias. 

Sinais de leve atividade secretora glandular: 

Sinais de moderada atividade secretora glandular: 

Sinais de acentuada atividade secretora glandular: 

Sinais de atrofia do epitélio glandular: 

Sinais de hiperplasia do conjuntivo interglandular: 

Grupo IV (Testemunhas) 

Sinais de leve atividade secretora glandular: 

Sinais de moderada atividade secretora glandular: 

Sinais de acentuada atividade secretora glandular: 

Sinais de atrofia do epitélio glandular: 

Sinais de hiperplasia do conjuntivo interglandular: 

5 casos. 

2 casos. 

O caso. 

1 caso. 

1 caso. 

4 casos. 

3 casos. 

5 casos. 

O caso. 

O caso. 

5 casos. 

2 casos. 

3 casos. 

2 casos. 

O caso. 

5 casos. 

I caso. 

I caso. 

I caso. 

O caso. 
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SINAIS DE ATIVIDADE 
SECRETORA GLANDULAR 

Rato 2 
» 3 
» 5 
» 6 

9 
14 
24 

Rato 12 
13 
1.5 
18 

Leve 
<+) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

19 + 
20 + 
21 

» 27 
»28 + 

31 + 
» 34 
» 40 

Rato 16 + 
17 

»22 + 
»23 + 

25 + 
»26 + 
» 32 

33 
35 
39 

Rato 7 
8 

» 10 
» 11 

30 
» 36 

38 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

\ Moderada \ Acentuada 
(++) <+++) 

++ 

++ 

+++ 
++ + 
+++ 

++ 

++ 
++ 

+++ 
+++ 

++ 

+++ 
+++ 

++ 
+++ 

+++ 
++ 

ATROFIA 
DO 

EPIT~LIO 
GLANDUL. 

= 

+ 

+ 
+ 

+ 

HIPERPL. 
DO 

CONJUNTO 
INTERGL. 

+ 

= 

OBSERVAÇÕES 

Ratos n.'s 1 a 4, material 
prejudicado para exa
me. 

Ratos 29 e 37 prejudicados 
para exame 

GRUPO IV 
7 casos 

GRUPO III GRUPO IJ GRUPO I 
10 casos 12 casos 7 casos 

DISCUSSÃO 

Nos animais do Grupo I, observou-se que 71,4% 
dos animais estudados apresentaram sinais de leve 
atividade do epitélio secretor, havendo um caso 
de atrofia do epitélio glandular e outro com hi~ 

perplasia do conjuntivo interglandular. 28,6% apre
sentaram um moderado estímulo proliferativo do 
componente glandular das glândulas prostáticas. 

Nos animais do grupo I, onde foi administra
do extrato de adenoma humano, comprovou-se o 
maior estímulo proliferativo do componente epite-
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lial das glândulas prostáticas, sendo 41,7% acentua
do e 25% moderado, não havendo nestes casos ne
nhum sinal de atrofia do epitélio glandular ou hi
perplasia do conjuntivo interglandular. 

Nos animais do grupo IH, foram administra
dos extratos prostáticos e de adenoma humano. Nes
te grupo, observou-se uma diminuição da ativida
de secretora glandular em 30% dos casos, uma mo
derada atividade em 50% e uma acentuada ativi
dade proliferativa do epitélio glandular em 20% dos 
casos. Houve atrofia em 20%. 
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No grupo testemunha, observou-se a permanên
cia dos aSpectos de atividade secretora normal, em 
nosso caso classificado como leve. Houve apenas um 
caso de atividade secretora moderada, e um outro 
caso de atividade secretora acentuada, sem, en
tretanto, ter valor no tipo de estudo em questão. 

CONCLUSÃO 

1.0 - O extrato desproteinizado de próstata 
(Raveron) provoca diminuição da atividade secre
tora glandular prostática. 

2. o - Em 20% dos casos tratados com extrato 
desproteinizado de próstata, houve atrofia do epi
télio glandular prostático. 

3.0 - Somente em um caso foi observada hiper
plasia do conjuntivo interglandular. 

SUMA,R10 

Os autores estudaram a ação do extrato despro
teinizado de próstata em uma série de 40 ratos e 
observaram uma diminuição do epitélio secretor da 
glândula prostática em 71,4% em uma série e 50% 
em outra série, que previamente havia sido estimu
lada com extrato de adenoma humano. 
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rabdomiossarcoma de próstata 

OSWALDO AKAMINE - GERALDO EDUARDO DE FARIA 

Da Santa Casa da Misericórdia de Rio Claro - São Paulo 

RABDOMIOSSARCOMA DE PRóSTATA 

Tumor urogenital bastante raro, assim Camp
bell, 7 em 1970, catalogou 261 casos, descritos na 
literatura, de sarcoma de próstata, metade dos quais 
atingindo pacientes de menos de 10 anos de idade. 

O local exato do início desta neaplasia pode 
ser difícil de determinar,4 e Emmett 5 estuda con
juntamente sarcoma de bexiga e de próstata, pois 
a clínica, o radiodiagnóstico e a histopatologia ofe
recem dificuldades ou mesmo impossibilidade de 
distinguir o local de origem do tumor, que infiltra 
a base da bexiga, estendendo-se pela submucosa, ao 
longo da uretra. 4 Tem origem do tecido mesenqui
mal ou, como advoga Mc Farland, citado por Em
mett, 5 uma origem disontogenética. 

Disúria, polaciúria e retenção urinária aguda 
sobressaem na sintomatologia, podendo ser acom
panhadas de hematúria, dor perineal, dor suprapú
bica, provocadas pelo crescimento rápido do tumor. 
O diagnóstico não apresenta dificuldades, a anam
nese é sugestiva, apalpação suprapúbica pode re
velar uma massa tumoral. Ao toque retal, encon
tramos a próstata bastante aumentada de volume, 
de limites pouco nítidos, consistência elástica e 
superfície lisa, abaulando a parede anterior do reto, 
distinguindo-o do neuroblastoma sacral e do tera
toma. '* Urografia e uretrocistografia revelam falha 
de enchimento na base vesical, delineando o tumor; 
uretra prostática bastante alongada e diminuída de 
calibre. A endoscopia pode ser difícil de realizar, 
sendo a biópsia feita por punção perineal ou, para 
evitar implantação extraprostática da neoplasia, 
faz-se por via transuretral com ressetoscópio infan
til. 2 

O dignóstico diferencial deve ser feito com o 
abscesso prostático, no que a punção poderá auxi-
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Har. Também no sarcoma vesical, que por vezes é 
difícil diferenciar, dado o caráter invasivo do tu
mor. A biópsia poderá distinguir o carcinoma de 
próstata, considerando-se também a raridade do 
mesmo, em pacientes de menos de 21 anos de idade 
(apenas 9 casos publicados na literatura). 7 

O tratamento consiste em quimioterapia (acti
nomicina D, vincristina, mostarda nitrogenada, ci
clofosfamida, etc.); radioterapia, cobaltoterapia e 
cirurgia radical. Resultados desalentadores; pelo rá
pido crescimento, pela propagação das metástases 
para a bexiga, tecido perivesical, púbis, músculo 
elevador do ânus, cadeia ganglionar ilíaca, Hgado 
e pulmões. Entretanto, de 1963 para cá, Goodwin e 
colaboradores 1 relataram o 1.0 caso de sobrevida de 
5 anos e aparente cura de rabdomiossarcoma de 
próstata em paciente de 4 anos de idade. O pacien
te foi submetido a radioterapia pré-operatória, acti
nomicina D no pré, intra e pós-operatório, mostar
da nitrogenada intra-arterial, hipotermia no ato da 
cistoprostatectomia radical com ureterossigmoidos
tomia. Este paciente, também citado por Macken-' 
zie, 6 em 1971, mantinha-se bem, sem recidiva, 9 
anos após o tratamento. Marshal 2 também regis
tra um caso de sobrevida de 5 anos, sem sinais de 
recidiva, em paciente de 4 anos e meio de idade. 
Foi submetido a cirurgia pélvica radical, exérese 
de uma parte da cartilagem da sínfise púbica, mús
culo elevador do ânus; encontrou nódulos neoplá
sicos extraprostáticos, enquanto que, no caso de 
Goodwin, a neoplasia se limitava ao interior da cáp
súla prostática. Citado por Marshal, 2 Prout apre
senta um paciente com sobrevida ÇJ.e 4 anos, sub
metido a cirurgia pélvica radical com ressecção do 
reto; actinomicina D; vincristina, e sem irradiação. 
Mackenzie 6 apresenta 4 casos mais recentes, que 
foram tratados com quimioterapia e irradiação, sem 
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extirpar o tumor, acrescentando a crioterapia da 
próstata a -160°C, por 6 a 7 minutos. Os casos ci
tados lançaram novas esperanças no prognóstico e 
talvez a ressecção ampla, no dizer de Gentil e co
laboradores,8 "seja o tratamento cirúrgico mais con
servador que se pode efetuar na presença desta 
afecção, altamente recidivante e metastatizante". 

DESCRIÇÃO DO CASO 

E . J . A., branco, masculino 10 anos de idade, 
natural e residente em Rio Claro - S. P. Apresen
tou-se à consulta em 21-8-1972. Há 1 mês, per
da de apetite, emagrecimento, disúria e polaciúria. 
Há 11 dias, apresentou-se com retenção urinária 
aguda, quando foi submetido a cateterismo vesical 
por 2 vezes em outro Serviço. No momento da con
sulta, dor no baixo ventre e impossibilidade de eli
minar espontaneamente a urina, há 12 horas. Foi 
internado de urgência na Santa Casa da Misericór
dia de Rio Claro - SP. Cateterismo vesical evacua
dor com sonda de N elaton n. ° 8, retirados 550 ml 
de urina, de aspecto límpido. 

Exame físico geral: Paciente emagrecido, pa
lidez de mucosas. 

Peso: 24,700 kg - Alt.: 1,27 m - P .A. 90/50 
P: 96 bpm. 

Aparelho respiratório: Roncos em ambas as 
bases pulmonares, raros sibilos no pulmão esquerdo. 

Abdome: Abaulamento na região infra-umbi
lical, que diminuiu com o cateterismo vesical, po
rém, palpando-se uma massa volumosa, dolorosa, 
de consistência endurecida, imóvel, com os limi
tes superiores a 3 dedos da cicatriz umbilical. 

Toque retal: próstata bastante aumentada de 
volume, apagamento do sulco mediano, de consis
tência pouco endurecida, sem limites nítidos. 

Exames laboratoriais: Uréia, creatinina, sódio, 
potássio, reserva alcalina, fosfatase ácida, fosfatase 
alcalina, dentro dos limites da normalidade. 

Mucoproteína: 10,4 mg%. 

Eletroforese das proteínas: <l2 globulina ele
vada. Leucocitose de 22.600 com neutrofília. 
4.550.000 eritrócitos - Hb.: 13 g - Ht.: 40. 

Histopatológico: Rabdomiossarcoma de prós-
tata. 

Urografia excretora e uretrocistografia: Rins, 
ureteres, sem sinais patológicos. Grande compres
são extrínseca no soalho vesical, com elevação da 
bexiga. Alongamento da uretra prostática, desloca
mento da bexiga para cima. 

Campos pleuro-pulmonares: Imagens nodula
res disseminadas em ambos os pulmões, de aspec
to metastático. 

Terapêutica: Tratamento sintomático. 

Evolução: . Feito o diagnóstico de rabdomios
sarcoma de próstata, com metástases pulmonares 
disseminadas, a família solicitou alta hospitalar, 
permanecendo com sonda vesical de demora, anti
bióticos, analgésicos e tranqüilizantes. Em 24-11-72, 
apresentando dispnéia, vômitos, obstipação intes
tinal, foi reinternado, vindo a falecer 3 dias após 
com caquexia. 

COMENTARIO 

Se nada pudemos fazer em benefício deste pa
ciente, muito a nós ele propiciou, motivando-nos, 
na angústia da impotência de nossos recursos, a 
busca de informes para tentar minimizar a nossa 
ignorância. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de rabdomios
sarcoma de próstata em menino de 10 anos, com 
metástases pulmonares disseminadas. Não foi ins
tituído tratamento, a não ser paliativos, falecendo 
3 meses após o diagnóstico firmado. Fazem um 
breve relato sobre a neoplasia. A terapêutica indi-
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cada parece ser cirurgia pélvica, ampliada com exé
rese de todas as estruturas vizinhas, passíveis de 
apresentar nódulos neoplásicos; quimi?terapia, co
baltoterapia, radioterapia e crioterapla. Citam ca-· 
sos de alguns autores com sobrevida de mais de 5 
auos. 
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carcinoma do pênis 

AUGUSTO A. FERREIRA - LYCURGO C. SANTOS NETO - J. R. COLOMBO -
C. E. SALOTTI 

Da Faculdade de Ciências Médicas - Universidade Est. de Campinas 

INTRODUÇÃO 

o carcinoma do pênis é usualmente encontra
do em pacientes de baixo estado sócio-econômico e 
em pacientes não circuncidados e de má higiene 
corporal. O tratamento é sempre cirúrgico, depen
dendo do estado avançado ou não da lesão. Fegen 
e Persky 1 elaboraram uma classificação de estadia
mento do carcinoma do pênis, assim constituída: 

Estádio I - o tumor limita-se à glande ou ao prepúcio. 
Estádio II - invasão dos corpos cavernosos ou espon

josos, mas sem metástases. 
Estádio III - invasão dos gânglios inguinais superfi

ciais ou profundos. 
Estádio IV - quando existem metástases à distância. 

Gostaríamos de apresentar nossa experiência 
em 21 pacientes portadores de carcinoma do pênis, 
vistos e tratados durante o período de 1968 a 1973, 
na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Estadual de Campinas. 

MATERIAL E CASUlSTICA 

Todos os pacientes eram de baixo estado sócio
econômico e nenhum fora circuncisado. Quinze do
entes eram de cor branca e os seis restantes de cor 
preta. O mais velho tinha 88 anos e o mais moço 22 
anos, sendo que a maioria deles - 66% - estava en
tre os 40 e 60 anos de idade. O tempo de evolução 
da neoplasia era de 30 dias a dois anos (quadro 1). 

QUADRO 1 

Carcinoma do pênis 
Idade: 22 a 88 anos 

21 pacientes 

14 pacientes entre 40 a 60 anos 
Cor: Brancos 15; Pretos 6 
Tempo evolução: 1 mês a 2 anos 

Todos os tumores eram de células escamosas ou 
do chamado carcinoma epidermóide. Em sete pa
cientes, os gânglios inguinais ou crurais estavam 
aumentados de volume, mas só em quatro casos 
foi constatada histologicamente a presença de car
cinoma nesses gânglios. 

Estavam assim agrupados e estadiados: 

Estádio I - 3 pacientes 
Estádio lI-lO pacientes 
Estádio UI - 7 pacientes 
Estádio IV - 1 paciente Segundo classifi

cação de Fegen 
e Persky. 

Durante o tempo de observação desses pacien
tes, em três deles, do estádio I, apareceram metás
tases ganglionares, transportando-os portanto para 
o estadiamento lU, e um outro caso apresentou-se 
com metástases pulmonares, vindo a ter óbito logo 
após e, portanto, passou a pertencer ao estádio IV. 

TRATAMENTO E RESULTADO 

Em todos os paciel'ltes, o tratamento foi cirúr
gico (quadro 2). 

QUADRO 2 

Carcinoma do pênis 21 pacientes 
Cirurgias realizadas: 
Amputação parcial 6 
Amputação parcial e esvaziamento ganglionar 2 
Amputação total 8 
Amputação total e esvaziamento ganglionar 2 
Emasculação e esvaziamento ganglionar 2 
Postectomia e esvaziamento ganglionar 1 
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Em 8 pacientes, foi feita a amputação parcial 
do pênis, que incluía a glande, e em 2 deles tam
bém foi realizado o esvaziamento dos gânglios in
guinais superficiais e profundos, bilateralmente. 

Outros 10 pacientes tiveram amputação total 
do pênis e em dois deles também foi realizada a lin
fadenectomia inguinal. 

A emasculação foi feita em outros dois pacien
tes, que apresentavam comprometimento de todo o 
escroto e de ambos os testículos. Neles, o esvazia
mento ganglionar também foi realizado, assim co
mo uretrostomia perineal definitiva. 

O paciente mais jovem e último apresentava 
um pequeno tumor localizado e limitado ao pre
púcio, mas com gânglios inguinais superficiais com
prometidos pelo carcinoma. A postectomia e a lin
fadenectomia inguinal bilateral foram realizadas e 
posteriormente radioterapia usada numa dose de 
3.000 rads, que, entretanto, não impediu o seu 6bi
to seis meses após. 

O seguimento pós-operat6rio dos pacientes 
mostrou seis 6bitos, nos primeiros 24 meses, e 12 
outros com sobrevida maior que um ano e em bom 
estado geral. Foram perdidos do seguimento três 
pacientes, e os últimos dois pacientes ainda não 
têm 12 meses de seguimento. 

As causas de óbito foram: três conseqüentes a 
caquexia carcinomatosa, uma morte súbita sem con
seguirmos realizar a necr6psia, uma por acidente 
vascular cerebral e uma por broncopneumonia. 
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RESUMO E CONCLUSOES 

O tumor do pênis em nosso meio continua sen
do conseqüente a processos inflamatórios crônicos de 
infecção do prepúcio e da glande e incide mais em 
pacientes de estado sócio-econômico baixo. 

Geralmente, quando são vistos pela primeira 
vez, o carcinoma já atingiu proporções tais que 
uma cirurgia econômica não é mais possível ser 
feita. 

A cirurgia radical com a limpeza ganglionar é 
ainda a melhor terapêutica em nossa experiência de 
21 pacientes, onde 72% foi o índice de sobrevida dos 
três primeiros anos. 

SUMMARY 

The AA present their experience in 21 patients 
with carcinoma of the penis in a period of 5 years. 
All lesions involved the foreskin a1là glands and 
metastasis to the ingf.l.inallymphonodes was common. 
Radical S'Urgery was performed with lymphonodes 
dissection in all patients. The follow-up S'Uroival in 
three years was 72%. 
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uso do "shunt" safeno-cavernoso bilateral 
no tratamento do priapismo 

AMAURY DE S. MEDEIROS - ROBERTO M. DE CARVALHO 

Do Hospital do Pronto Socorro de Recife, PE 

INTRODUÇÃO 

Priapismo é definido como a erecção persisten
te, prolongada e dolorosa do pênis sem desejo se
xual. As condutas terapêuticas para a cura do pria
pismo são as mais variadas e contraditórios os re
sultados obtidos. Até bem pouco tempo, em face 
do desconhecimento do mecanismo fisiopatológico, 
eram adotadas sobretudo medidas conservadoras, as 
quais permitiam o estabelecimento de lesões intra
corporais irreversíveis e conseqüente impotência se
xual. Após as teorias de Hinman Jr., 1 fundamenta
das nos estudos anatÔmicos de G. Conti, 2 o proble
ma terapêutico foi abordado de modo mais racio
nal e agora uma conduta mais agressiva é seguida, 
procurando-se tratar esses infortunados pacientes 
como emergências cirúrgicas. 

John Grayhack, chefe do Departamento de 
Urologia da Northwestern University MedicaI 
School, Chicago, publicou, em 1963, uma nova téc
nica cirúrgica que consiste na derivação do sangue 
estagnado nos corpos cavernosos através de uma 
anastomose safeno-cavernosa. 3 

Apresentamos 3 casos tratados pela técnica de 
Grayhack, e os resultados conseguidos. 

CASOS 

1) J . L. L., 32 anos, solteiro, cor preta, ambu
lante, reg. geral 80320, admitido em 23-9-1970, com 
uma história de erecção persistente e dolorosa do 
pênis, há 4 dias. O paciente tentou por conta pró
pria, e sem resultado, bolsa de gelo, antiespasmódi
cos e analgésicos. Foi visto inicialmente no Serviço 
de Emergência, quando foram usados opiáceos e 
raquianestesia, sem resposta satisfatória. No dia se
guinte, fomos solicitados em consulta. Exame físico 

negativo. Exame local mostrou erecção peniana for
mando ângulo agudo com a sínfise pubiana, cor
pos cavernosos túrgidos e distendidos, corpo espon
joso de consistência normal. Radiografias de tórax 
e coluna, normais. Uréia 48 mg%, glicemia 90 mg%, 
creatinina 1.2 mg%. Sumário de urina e hemograma, 
sem anormalidade. O paciente foi conduzido à Sala 
de Cirurgia e novamente efetuada raquianestesia, 
sem que se verificasse flacidez peniana. Após pre
paro do campo operatório, incisão cutânea longitu
dinal de aproximadamente 12 cm foi realizada na 
face látero-interna e superior da coxa esquerda. 
Veia safena identificada e dissecada, a partir das 
tributárias, numa extensão de mais ou menos 8 cm, 
ligada e seccionada distalmente. O segmento veno
so proximal foi então introduzido através de um 
túnel subcutâneo à base peniana, ao nível do qual 
efetuamos uma incisão cutânea, estendida à cama
da de Buck. Janela de forma elíptica aberta no corpo 
cavernoso e, através da abertura, irrigação com so
lução heparinizada. Safena em seguida anastomo
sada ao corpo cavernoso com sutura contínua, seda 
vascular 5-0. Ao final do ato cirúrgico, o segmento 
venoso anastomosado se apresentava túrgido e dis
tendido e o pênis em estado de semiflacidez (fig. 
1). Imediatamente após, realizamos anastomose sa
feno-cavernosa no lado oposto, ao término da qual 
o pênis ficou completamente flácido. Sonda de Fo
ley n.O 16 deixada de demora e removida após 48 
horas. Não usamos heparina sistêmica no pós-ope
ratório. Alta hospitalar 1 semana após cirurgia. Po
tência sexual inteiramente recuperada. 

2) I. V . G., 30 anos, solteiro, cor parda, am
bulante, reg. geral 111581, admitido em 25-12-1970 
com priapismo há 9 dias. Exame físico negativo, 
salvo para presença de erecção peniana, com disten
ção dos corpos cavernosos. Corpo esponjoso de con-
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"SHUNT" SAFENo-CAVERNOSO 

Fig. 1 

sistência nonnal. Em outro hospital, medidas , con
servadoras (antiespasm6dicos, analgésicos, opiá:ceos, 
heparina sistêmica e raquianestesia) foram adota
das sem resposta favorável. 

Exames laboratoriais e radiológicos negativos. 
"Shunt" safeno-cavernoso bilateral, efetuado como 
previamente descrito. P6s-operatório sem complica-

, ção. Não usamos heparina sistêmica. Alta hospita
lar no 8.0 dia. Paciente com potência sexual 'ape
nas proximal e insuficiente para desenvolver Coito 
nonnal. 

3) L . S ., 33 anos, casado, cor parda, funcio
nário público estadual, reg. geral 167812, admitido 
em 8-7-1971, com priapismo há 3 dias. Visto 'nO dia 
anterior em outro hospital, · quando tentaram irriga
ção e aspiração dos corpos cavernosos sob raquia
nestesia, sem que surtissem resultado satisfatório. 
Exame físico geral negativo. Exame local revelou 
erecção peniana, corpos cavernosos distendidos, ' dis
tensão mínima do corpo esponjoso e lesões puncti
fonnes na fàce lateral direita do pênis. Exames 
complementares, radiol6gicos e laboratoriais, :ne
gativos. 

"Shunt" safeno-cavernoso bilateral realizado 
de imediato. Novamente, não usamos heparina , sis
têmica na fase p6s-operat6ria; Na 3.a semana áp6s 
cirurgia, efetuamos cavernograma, o qual demons
trou evidência das anastomoses, melhor vizualizada 
à esquerda (fig. 2). Filme, 10 minutos após inje
ção do contraste, mostrou eliminação completa, do 
mesmo dos corpos cavernosos. Potência sexual , re
cuperada. 
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COMENTARIOS 

o mecanismo responsável pelo estado priápico, 
é essencialmente vascular. Trombose das veias dor
sais do pênis seria a causa mais comum. O prolon
gamento do processo oclusivo A V ocasionaria estase 
venosa progressiva, aumento do COl! sangüíneo e 
edema das delicadas trabéculas intracorporais. 
Com a prolongação do priapismo, as trabéculas se
riam eventualmente substituídas por fibrose e o 
mecanismo AV fic;aria irreversivelmente obstruído, 
com redução parcial ou total do afluxo sangüíneo 
aos corpos cavernosos. 1 

Há várias condutas terapêuticas, conservadoras 
e cirúrgicas. Não é importante apenas curannos o 
priapismo, mas, sim, evitarmos que se instalem pro
cessos destrutivos, teciduais e vasculares, responsá
veis por impotência sexual futura. 11; de suma im
portância que se investigue a possível causa do pria
pismo, afastando-se a possibilidade de fatores neu
rol6gicos, sistêmicos ou locais. A fonna de terapia 
deve concordar com a causa etiol6gica. 11; consenso 
generalizado que os casos idiopáticosdevam ser 
tratados como emergências cirúrgicas, usando-se uma 
das técnicas de derivação sangüínea ("shunt" sa
feno-cavernoso ou "shunt" esponjo-cavernoso) -
( 3,4,5). 11; crença arraigada que a cura do pria-

Fig.2 
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pismo, com a preservação do mecanismo erétilt é 
indiretaJ,ente proporcional ao tempo de duração 
da enfermidade. As causas básicas de fracasso esta
riam em não se restaurar a drenagem venosa dos 
corpos cavernosos ou fazê-lo tardiamente. 1 

Açreditamos que o tratamento cirúrgico (by
pass venoso), realizado nas primeiras 48 horas, cura
ria o priapismo e diminuiria as possibilidades de 
futura impotência sexual. 
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urologia e psiquiatria 

ISAAC CHARAM 

Da Cadeira de Psiquiatria da U. F . F. - Niterói - Rio de Janeiro 

Inicialmente, queremos deixar assinalado que 
foi um urologista, Oswaldo Schwarz, professor da 
Universidade de Viena, que dirigiu e colaborou em 
um dos primeiros livros sob~e Psicossomática, deno
minado "Psicogênese e Psicoterapia dos Sintomas 
Corporais", publicado em língua espanhola em 
1932, e que contou com a colaboração de nomes 
ilustres, como Rudolf Aliers, Bauer, Paul Schilder 
e Braun. 

Já são bem conhecidos os efeitos somáticos da 
ansiedade, angústia, tensão e "stress", mas a de
pressão mental (ou melancolia) ainda não recebeu 
a necessária atenção dos médicos. 

Os pacientes deprimidos usualmente consultam 
primeiro o clínico, o cirurgião ou um especialista, 
descrevendo as queixas corporais e desejoso de ob
ter um diagn6stico cirúrgico ou clínico. Podem pe
rambular meses ou anos pelos consult6rios, hospitais 
e laborat6rios e quando chegam ao psiquiatra já 
foram submetidos a exaustivos exames clínicos, mui
ta manipulação, exames laboratoriais e radiológicos 
e alguns sofrem várias cirurgias, inclusive explo
rat6rias. 

Desejamos com este trabalho alertar os urolo
gistas para a possibilidade diagn6stica da depressão 
mental, uma entidade grandemente simuladora, de 
forma que uma rápida anamnese da vida afetiva, 
volitiva e instintiva poderá evitar perda de tempo. 

:e sabido que certas intervenções urol6gicas po
dem ter um papel patogênico. Os pacientes podem 
estar interessados em receber diagn6sticos somáti
cos, podendo até desejar atos operat6rios. 

Os epis6dios depressivos somáticos são a enti
dade psiquiátrica que com maior freqüência não 
se identifica, e são também os transtornos psiquiá-

tricos mais comuns na prática. Muitas vezes, tra
tam-se todos os sintomas, menos a depressão men· 
tal. 

Comumente, os sintomas depressivos acham-se 
tão mascarados pelo relevo dos sintomas orgânicos 
que o observador poderá pensar ser o processo cor
poral o causador dos mesmos. 

O fator principal para elaborar o diagn6stico 
correto é ter em conta a possibilidade da depressão. 

Quando um paciente, tratado por longo tempo 
com métodos aceitáveis, não obtém melhoria e alí
vio, deve-se pensar nesta entidade. 

Vejamos agora a sintomatologia da depressão 
mental (Ver o quadro anexo). 

Devemos assinalar que os estados depressivos 
de que estamos' tratando são aqueles chamados en
d6genos, ou seja, para os quais doentes e familia
res não conseguem dar uma explicação quanto à 
origem do desânimo e tristeza, que surgem sem 
causa aparente, como que caídos do céu. Além des
se tipo, temos a forma sintomática, por exemplo, a 
devida aos pr6prios padecimentos de doença uro-
16gica e ainda depressão reativa, conseqüente a fa
tores psicotraumáticos. 

A depressão mental pode assumir formas mui
to diversas e atacar qualquer 6rgão ou estrutura do 
corpo, desviando a atenção do clínico. Ocorre, en
tão, que impulsos nervosos anormalmente intensos 
são descarregados através do sistema nervoso ve
getativo, alterando a fisiologia- dos 6rgãos. 

Vejamos os sintomas que podem levar os pa
cientes do sexo masculino a procurar o urologista, 
em casos de depressão mental. Predominam os pro
blemas sexuais, já que os enfermos, compreensivel
mente, têm a crença de que os padecimentos dos 
6rgãos sexuais devem ser tratados pelos urologistas. 
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ALTERAÇÕES VEGETATIVAS 

ondas de calor 

taquicardia 

dispnéia 

fraqueza 

dores na nuca 

frio nas extremidades 

cefaléia frontal 

tonteira 

náusea 

mal-estar epigástrico 

fadiga 

opressão no peito 

distensão gasosa 

indigestão 

anorexia 

sudorese 

amenorréia 

perturbação menstrual 

hipertensão transitória 

prurido 

diarréia 

constipação 

zumbidos 

tremores musculares 

dores articulares 

urticária 

hiperemia conjuntival 

vômitos 

hipertermia 

perda da libido 

impotência relativa 

frigidez 

excesso ode libido 

ninfomania 

polaciúria 

retenção urinária 

dificuldade em iniciar a micção 

sensação de distensão da bexiga 

ISAAC CHARAM 

ALTERAÇÕES EMOCIONAIS 

depressão 

ansiedade 

choro 

insônia 

desespero 

medo de loucura 

sentimento de culpa 

remorsos 

sentimento de falta de afeição 

falta de confiança 

fobias 

compulsões 

pensamentos obsessivos 

irritabilidade 

excitabilidade 

despersonalização 

desrealização 

ALTERAÇÕES INTELECTUAIS 

retardo psicomotor 
(alteração da concentração e memória; 
indecisão; desinteresse pelas tarefas diá
rias) 

idéias de referência 

sensação de perturbação na cabeça 

idéias deliróides 

idéias de culpa e indignidade 

ilusões e falsas interpretações 
pensamentos mórbidos 
(de morte, pecado, homicídio, suicídio, 
tormentas, catástrofes, inferno) ; leitura 
excessiva da Bíblia 

comportamento anormal 
( alcoolismo, deserção, fugas, disputas 
familiares, acidentes de tráfego) 
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Podemos observar: 

1 - redução da libido, com desinteresse sexual 

2 - alterações diversas da potência sexual 

a) ereção incompleta 

b) ereção não sustentada 

c) ejaculação precoce 

d) ejaculação rápida 

e) ejaculação ausente 

f) ejaculação sem orgasmo 

g) ejaculação sem ereção 

h) orgasmo pouco intenso 

i) orgasmo não alcançável. 

Estes sintomas não são ocasionais, como os ob
servados nos estados ansiosos e, sim,prolongados, 
durante meses ou anos. Pode haver também pro
cura de relações homossexuais, nos estados depres
sivos. 

Outros sintomas de índole depressiva são cer
tos fenÔmenos referidos após o coito, como dores 
lombares, grande cansaço e cefaléia. 

Além dos conhecidos sintomas urológicos de 
angústia, temos observado as seguintes queixas: 

a) mal-estar na região peniana, escrotal e pe
rineal 

b) meato uretral úmido, ou uretrorréia 

c) . sensação de retração e atrofia dos órgãos 
sexuais 

d) queixas de achado de esperma na urina, 
a que o paciente pode atribuir seu estado 
de esgotamento e fadiga 

e) queixas de rim deslocado ou caído. 

J. Br. Urol. - VaI. 1 N.o 3 - 1975 

O paciente pode referir-nos que sente contra
ções constantes no pênis, involuntárias, que não 
consegue fazer cessar, provocando um estado peno
so de tensão e que julga poder esgotar o seu siste- . 
ma nervoso; não se trata de simples impressão, pois 
o paciente, ao palpar-se, sente as salvas de contra
ções da uretra, que não se aliviam com a micção. 

Para finalizar esta parte, queremos dizer que 
o hérpes simples genital recorrente costuma surgir 
nos estados melancólicos e de tensão. Recentemen
te, alguns autores têm suspeitado de que, no cân
cer ginecológico, possa ter alguma participação 
aquele vírus. Portanto, indiretamente, se confirma
da a hipótese, estados tensionais e melancólicos po
deriam ter participação em determinados processos 
cancerigenos. 

Do ponto de vista psiquiátrico, alguns pontos 
da história clínica que mais interessam e que sem
pre devem ser indagados são os seguintes: 

a) o trabalho diário causa mais cansaço que 
anteriormente? 

b) há dificuldade para concentração ou recor
dação? 

c) pequenas coisas deixam o paciente irri
tado? 

d) já não se diverte tanto em jogos e passa-
tempos como antigamente? 

e) perdeu o gosto pelas reuniões e diversões? 

f) há alterações do sono? 

g) nota que os alimentos perderam o sabor? 
perdeu o apetite? tem de se esforçar para 
comer? 

h) pensa na morte? 
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