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AOS COLABORADORES 

o "Jornal Brasileiro de Urologia" propõe-se a publicar artigos originais, notas 
prévias, atualizações e outras notas que representem significativa contribuição 
ao avanço do conhecimento em todos os campos da Urologia e todas as espe
cialidades relacionadas, de autoria de especialistas ou outras profissões técnicas. 

Todo e qualquer material deverá ser enviado à Sociedade Brasileira de 
Urologia, Av. Copacabana n.O 1183 gr. 1104 - ZC.37 - 20.000 - Rio de Janei
ro - E. do Rio de Janeiro, recebendo o autor um comprovante da entrega do 
artigo, que será submetido à apreciação do Conselho Editorial, o qual julgará 
da oportunidade de suá publicação e poderá propor modificações necessárias 
ao seu enquadramento nas normas da revista. 

Os artigos deverão ser datilografados em espaço duplo, com ampla margem 
e apresentação facilmente compreensível e metódica. As ilustrações deverão 
ter no verso, escrito a lápis, o nome do autor e o título do trabalho e virem 
acompanhadas das respectivas legendas. As cópias fotográficas devem ser tiradas 
em papel brilhante e os desenhos devem ser feitos a tinta preta (nanquim) 
sobre papel branco. 

11: obrigatório o envio dum resumo do artigo, vertido para o inglês. 
As referências deverão obedecer às normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, Normalização da documentação no Brasil, 2. Ed., Rio de 
Janeiro, lnst. de Bibliografia e Documentação, 1964. 

Separatas em número de 25 serão fornecidas gratuitamente aos autores 
quando solicitadas antecipadamente. 

O "Jornal Brasileiro de Urologia" é editado trimestralmente com 4 números 
que compõem um volume. 

O preço da assinatura anual é de Cr$ 200,00. 
Mudança de endereços deve ser comunicada com 60 dias de antecedência. 

Para as citações de artigos de periódicos, a referência deve ser assim estabelecida: autor 
do artigo, sobrenome em letras maiúsculas, seguido do(s) prenome(s) separado(s) do 
sobrenome por vírgula, ponto; título do artigo, ponto; título do periódico em grifo oú 
negrita, vírgula; local de publicação, vírgula, número do volume, em destaque; número 
do fascículo, entre parênteses; páginas, inicial e final do artigo, precedidas por dois pontos, 
vírgula: data do volume ou fascículo, ponto. Ex.: KIM, H.C. & D'IORIO, A. Possible 
enzymes of monoamine oxidase in rat tissues. Canad. ]. of. Biochem., Ottawa, 46 (4): 
295-297, abril 1968. 

Para as citações de livros, a referência deve ser assim estabelecida: autor, sobrenome 
em letras maiúsculas, seguido do(s) prenome(s) separado(s) do sobrenome por vírgula, 
ponto; título da publicação, em grifo ou negrita, ponto; número de edição, ponto; local 
de publicação, vírgula; editor, vírgula; ano de publicação, ponto, número de páginas ou 
de volumes (havendo mais de um). Ex.: RACE, RR & SANGER, R. Blood groups in 
mano 4. ed. Philadelphia, F.A. Davis Co., 1962. 231 p. 

Para as citações de trabalhos publicados em livros, a referência deve ser assim esta
belecida: autor da colaboração, sobrenome em letras maiúsculas, seguido do( s) prenome ( s) 
separado(s) do sobrenome por vírgula, ponto; título da colaboração, ponto; editor-autor 
(diretor, organizador, compilador, etc.), precedido de "In", título da publicação, em ,grifo ou 
negrita, ponto; número de edição, ponto; local de publicação, vírgula; editor, vírgula; data, 
vírgula; páginas, inicial e final, ou página determinada da colaboração. Ex.: BLATNER, 
R J. Measles. In: NELSON, E.W. Textbook of pediatrics. 2. ed. London, W.B. Saunders, 
1964, p. 352. 

Em qualquer caso, o sobrenome dos autores será indicado por ordem alfabética, preva
lecendo, no caso de haver mais de um no mesmo trabalho, o do primeiro citado. 

N. B. - O JBU reserva-se todos os direitos sobre os artigos nele publicados. 
Sua reprodução, parcial ou total, deve indicar a fonte de origem. 
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editorial 

Com a edição .deste número, o "Jornal Brasileiro de Urologia" atingiu 

seu primeiro ano de tiragem regular. 

A revista foi idealizada pelo Professor Alberto Gentile, que, preocupado 

com a criação de um órgão oficial para a Sociedade Brasileira de Urologia, 

editou o número zero da revista. Deste número histórico até a complemen

tação deste volume, a luta foi muito grande,. Pouca era a experiência dos 

editores no que se refere à parte técnica e execução gráfica. As dificuldades 

foram grandes, os orçamentos vultosos e os laboratórios ou firmas correlacio

nados não poderiam ou não deveriam correr o risco de anunciar seus produtos 

em uma revista que poderia morrer no nascedouro. 

Tivemos a preocupação de utilizar o melhor sistema de impressão, "off 

set", assim como papel "couché", de magnífica qualidade. Inicialmente, rela

cionamos artigos destinados à execução dos Anais do Congresso Brasileiro de 

Urologia e aqui vão nossas escusas no sentido de aptesentar artigos sem obe

decer a normas de publicação de trabalhos científicos, tais como: falta de 

resumo em nossa língua e em inglês, dados de bibliografia, etc. 

Com todos esses cuidados, sem a preocupação de economizar clicheria, 

chegamos ao fim do primeiro volume com considerável "superavit" científico 

e económico. 

Decidimos cobrar uma taxa de assinatura, por falta de previsão exata do 

custo da revista. 

Prossivelmente, no proxtmo ano, nossos substitutos poderão oferecer gra

tuitamente a revista aos membros titulares da S. B . U. 

A nossa preocupação em melhorar o padrão tem sido uma constante. Pre

cisamos criar outras secções, tais como partes destinadas à endocrinologia, 

radiologia, urologia pediátrica, etc. 

É necessário manter o padrão dos trabalhos e com isto tentar indexar a 

revista no "] ndex M edicus", o que representaria consagração final desta im

púbere Revista. 

A Comissão Editorial 
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flagrantes históricos 

Em 4 de junho de 1928, o Dr. Joaquim Azarias de 
Brito, cirurgião do Pronto Socorro Central da antiga Prefei
tura do Distrito Federal, hoje Hospital Souza Aguiar, disser
tou, como convidado, sobre "Cistite e capacidade vesical", 
o que mereceu o comentário de Estellita Lins, que, citando 
trabalhos alemães, procurou estabelecer a distinção existente 
entre "capacidade e tolerância vesical". 

• • • 
No expediente da sessão de 2-7-28, o Dr. Wenceslau 

Jr. solicitou a designação de uma comissão para representar 
a Sociedade na chegada do Dr. Sérgio Voronoff (um dos 
primeiros a estabelecer bases no tocante à rejeição de órgãos 
transplantados) ao Rio de Janeiro, o qual aqui veio convi
dado para participar de uma Jornada Médica conjunta de 
Entidades sábias com início no dia 19 daquele mesmo mês. 

· . .. 
Na sessão de 20 de agosto de 1928, o Presidente Au

gusto Paulino consulta o plenário "sobre a maneira de se 
tornarem mais interessantes as Reuniões da Sociedade e se 
não seria suficiente uma sessão por mês". O assunto, subme
tido à apreciação dos presentes, m~receu a manifestação do 
Dr. Chapot Prévost, que "propõe a organização de teses 
para serem discutidas em sessão ordinária", o que foi apro
vado, mas ficando o tema a critério da Presidência. Tam
bém as sessões passaram a ser mensais (primeira 2.a-feira 
de cada mês). 

• • • 
Na sessão seguinte e por proposta de Estellita Lins, 

o Dr. Nicolas Galdino, urologista em Buenos Aires, foi eleito 

membro correspondente da S. B. U. 

• • • 
A 22 de abril de 1929, é eleito e empossado na Presi

dência da S. B. U. o Dr. Crissiuma Filho, que iniciou a 
sua gestão realizando, a pedido do Prof. Miguel Couto, uma 
Semana Urológica, com isso visando participar da celebra
çãodo 1.0 Centenário da Academia Nacional de Medicina. 

No expediente da sessão de 12 de maio de 1929, o Pre
sidente, Dr. Crissiuma Filho, encareceu que àS. B. U. fos
sem fornecidas condições necessárias objetivando a aquisi
ção de sua "personalidade jurídica", em vista do que, e 
por proposta do Dr. Álvaro Cumplido de Sant' Anna, ficou 
resolvido proceder-se à reforma dos Estatutos, sendo in
cumbidos dessa missão os cons6cios Estellita Lins, Rolando 
Monteiro, Cumplido de Sant' Anna, Crissiuma Filho e Arthur 
de Souza Figueiredo. 

• • • 
Nesta mesma sessão (12-5-29), e por proposta do Dr. 

Álvaro Cumplido de Sant' Anna, aS. B . U. dispensou os 
novos s6cios da obrigatoriedade da apresentação, naquele 
ano, de um trabalho. 

• • • 
A 29 de maio de 1929, foi aprovada por aclamação a 

proposição do Prof. Estellita Lins, no sentido de que se 
elegesse o eminente Prof. Clementino Fraga, Membro Ho
norário da Sociedade, em face de uma bem sucedida cam
panha empreendida na Guanabara e visando a extinção da 
"febre amarela", que dizimava centenas dos que habitavam 
esta já encantadora Cidade do Rio de Janeiro. 

• • • 
Na sessão de 26 de. abril de 1930, foi eleita a nova 

Diretoria da S. B. U ., sendo elevado às funções de Presi
dente o Prof. Ugo Pinheiro Guimarães. Nesta mesma ses
são, o Dr. Heitor Calmon lê uma carta enviada à So
ciedade pelo Prof. Augusto Paulino, seu ex-Presidente nos 
períodos 1920/29, na qual esse ilustre mestre declara a 
sua decisão irrevogável de renunciar à sua condição de 
Titular. 

• • • 
Ainda em 28-4-30, o Prof. Estellita Lins comunica à 

Sociedade o início de seu Curso de Urologia na Faculdade 
Fluminense de Medicina, para cuja disciplina, recém-criada, 
fora recentemente nomeado como Catedrático. Essa foi a 
primeira vez que a Urologia teve o ensino oficial minis
trado, fazendo-se aS. B. U. representar na aula inaugural. 
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bacteriologia da tuberculose urinária 

MILTON FONTES MAGARÃO 

Diretor do Laboratório Central de Tuberculose 

o diagnóstico bacteriológico da tuberculose 
merece atenção não só por seu significado próprio 
como pelas implicações, de natureza vária, que se
rão consideradas a seguir. 

Ao contrário da tuberculose pulmonar, em que 
se recomenda, nos países em que a tuberculose ain
da constitui grave problema de saúdc pública, a 
utilização do simples exame direto do escarro (ba
ciloscopia) como o processo de escolha para o diag
nóstico em massa da doença, o diagnóstico da tu
berculose urinária somente poderá ser feito, com 
segurança, recorrendo-se à semeadura em meios de 
cultura específicos. 

No Laboratório Central de Tuberculose, do Es-
. tado da Guanabara, foram levantados 39 casos de 
tuberculose urinária, que permitem algumas· consi
derações gerais e de ordem bacteriológica, pois os 
aspectos clínicos desses casos não poderão ser aqui 
examinados. 

1) 15 instituições mandaram urina de seus 
pacientes ao Laboratório Central e em 39 
vezes foram obtidas culturas do M. tuber
culosis: 24 vezes em pacientes do se~o 
masculino e 15 em pacientes do sexo fe
minino. 

A idade dos pacientes variou entre 6 
anos, o mais jovem deles, e 88 anos. Um 
registro digno de nota é que em 34 vezes 
essas culturas eram puras, isto é, conti
nham apenas bacilos da tuberculose; em 
5 vezes, a cultura do M. tuberculosis esta
va associada a outra micobactéria; 5 ou
tras culturas apresentavam colônias com 
caracteres diferentes das do M. tuberculo
sis (ver Tabela I). 

2) Das 39 culturas de M. tuberculosis, 35 
eram pobres, variando o número de colô-
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nias de 1 a 20 e apenas 4 eram ricas em 
colônias (ver Tabela lI). Essa pobreza 
obrigou a uma repicagem, com a espera 
de 20-30 dias para serem conseguidas cul
turas abundantes, que permitissem o em
prego de dois procedimentos de importân
cia para firmar o diagnóstico: a tipificação 
das micobactérias que foram isoladas e os 
testes de sensibilidade às drogas standard 
e quando necessário, às de reserva. 

TABELA I 

BACTERIOLOGIA DA TUBERCULOSE URINÁRIA· 

Tipificação das Micobactérias das Culturas·· 

Rio de Janeiro, GB - Brasil 

TIPIFICAÇÃO DAS 
MICO BACTÉRIAS 

Mycobacterium tuberculosis 
M. tuberculosis + outras micobac-

térias 
Outras mico bactérias somente 

TOTAL 

34 

5 
5 

44 

(*) - Dados do Laboratório Central de Tuberculose. 

77.2 

11.4 
11.4 

100.0 

(**) - Tipificação: Niacina; Catalase em tempo ambiente e a 
68.0 C; Nitratos. 

TABELA II 

BACTERIOLOGIA DA TUBERCULOSE URINÁRIA 

Classificação das culturas segundo a sua riqueza 

Rio de Janeiro, GB - Brasil 

Ricas 
Pobres 

CLASSIFICAÇÃO 
DAS CULTURAS 

Total 

4 
35 

39 

(*) - Dados do Laboratório Central de Tuberculose. 

10.3 
89.7 

100.0 
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3) De acordo com o resultado dos testes de 
sensibilidade à SM, à INH e ao PAS, ve
rificaram-se 23 culturas sensíveis às 3 dro
gas, 5 resistentes à INH1 4 resistentes à SM 
e 7 resistentes à SM + INH, o que repre
senta um percentual alto de resistência a 
essas drogas (ver Tabela IH). 

4) Importaria aqui o estudo dessas resistên
cias, se decorreram de uma seleção devido 
ao emprego incorreto dos quimioterápicos 
(resistência adquirida), ou se a resistên
cia primária teria sido a causa determinan
te do malogro terapêutico e da perma
nência dos germes nas lesões do trato uri
nário. Esse estudo seria digno de interesse 
para a verificação da disseminação no or
ganismo e localização à distância de ger-

TABELA III 

mes resistentes, pelo menos em alguns ca
sos, em particular nos resistentes à INH so
mente ou associada à SM. 

5) Na tuberculose pulmonar, os levantamen
tos feitos na Guanabara, através de muitos 
anos, dão uma idéia do fenômeno da re
sistência do M. tuberculosis às drogas 
standard. 

A resistência adquirida vem diminuin
do gradativamente, de ano para ano, desde 
1958/1959, embora ainda se verifiquem 
mais de 20% de populações microbianas re
sistentes a 2 ou às 3 drogas standard 
(1970) (ver Tabela IV). 

A resistência primária mostrou-se, em 
média, de 10% pelo menos a 1 droga, en
tre 1960 e 1970 (ver Tabela V). 

BACTERIOLOGIA DA TUBERCULOSE URINÁRIA· 

Sensibilidade e Resistência do M. tuberculosis 
Rio de Janeiro, GB - Brasil 

SENSÍVEL RESISTENTE 

SM INH SM + INH TOTAL 
Casos % 

I I I I Casos % , Casos % Casos % Casos % 

23 59.0 4 10.3 5 L2.8 7 17.9 16 41.0 

(*) - Dados do Laboratório Central de Tuberculose. 

TABELA IV 

DISTRIBUIÇÃO ANUAL DE CASOS DE TUBERCULOSE PULMONAR SEGUNDO A RESIST~NCIA DO B.K. ÀS 
DROGAS ST ANDARD • 

Rio de Janeiro, GB - Brasil 
1958 - 1970 

SENSÍVEIS RESISTENTES 
ANOS AS 3 DROGAS 

I 
TOTAL 

A 1 DROGA A 2 OU 3 DROGAS 

N." % N." % N.O % N.O 
1958/59 224 9.0 619 24.8 1. 651 66.2 2.494 
1960/61 655 19.5 646 19.3 2.052 61.2 3.353 
1962/63 1.087 29.6 770 21.0 1.812 49.4 3.669 
1964 / 65 2.434 49.0 896 18.0 1.640 33.0 4.970 
1966/67 2.084 52.2 729 18.2 1.183 29.6 3.996 
1968/69 2.232 57.4 657 16.9 999 25.7 3.888 
1970 1. 301 61. 5 347 16.4 466 22.1 2.114 

TOTAL 10.017 40.9 4.664 19.0 9.803 40.1 24.484 

(*) - Dados do Laboratório Central de Tuberculose. 
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TABELA V 

DISTRIBUIÇÃO ANUAL DE CASOS DE TUBERCULOSE PULMONAR NÃO TRATADOS SEGUNDO A RESIST1l:N
elA PRIMÁRIA DO B. K. ÀS DROGAS ST ANDARD • 

Rio de Janeiro, GB - Brasil 

1960 - 1970 

ANOS CASOS NÃO SENSÍVEIS RESISTENTES 
TRATADOS ÀS 3 DROGAS PELO MENOS A I DROGA 

N.o N.o % N.o % 
1960 61 568 509 89.6 59 lO. 
1962 63 1 087 9215 86.9 142 13.1 
1964 65 I 768 1 578 89.3 190 10:7 
1966 67 1 370 1 245 90.9 125 9.1 
1968 69 1 246 1 131 90.8 115 8.1 
1970 806 751 93.2 55 6.8 

TOTAL 6 845 6 159 90.0 686 10.0 

(*) - Dados do Laboratório Central de Tuberculose. 
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tuberculose renal com bacteriologia negativa 

PEDRO l"ERUEL ROMERO - OSCAR PEREIRA - ADOLFO NAZARI - JOS~ CLÁUDIO 

GRANDO - JOS~ LUIZ SANCHES VARGAS 

Da Faculdade de Medicina de Marília (SP) 

INTRODUÇÃO 

No Hospital-Escola da Faculdade de Medicina 
e em nossa clínica particular, temos tido casos de 
pacientes portadores de infecção urinária crônica, 
com provas bacteriológicas negativas. Até há cerca 
de 1 ano, mantínhamos esses pacientes em obser
vação, marcando retorno para 3 meses após, quando 
todos os exames eram repetidos. Ocorre que, nos 
casos de lesões específicas fechadas e naqueles com 
urocultura falsamente negativa para B. K., corría
mos o risco de perder a oportunidade de estabele
cer um esquema tríplice na melhor fase de cura. 

Preocupados com esta situação, passamos a fa
zer o diagnóstico clínico de tuberculose renal, con
forme os quatro casos, que analisamos a seguir, re
sumidos na figura n.O 1. 

ANALISE DOS CASOS 

No parâmetro clínico (fig. 1), observamos que 
os casos n.o 1 e 3, após 4 e 6 meses de tratamento, 
respectivamente, apresentavam-se assintomáticos. O 
n.O 2, após 5 meses, referia apenas dores lombares. 
O caso B.O 4, após 7 meses de tratamento, achava
se assintomático, po~ém, meses mais tarde, desen
volveu hipertensão arterial, em decorrência de is
quem ia que se instalara progressivamente. 

A intradermo-reação de Mantoux foi positiva 
em dois casos (n. o. 1 e 4) e negativa em dois casos 
(n.o. 2 e 3). A urocultura, quer para germens ines
pecíficos, quer para B. K. foi negativa em todos os 
casos. 

O exame de urina tipo I mostrou, em todos os 
casos, proteinúria, piúria e hematúria. 

sões fechadas, fazemos cultura, tipagem e antibio
ção das irregularidades e retrações pielocalicilares, 

comparados os exames feitos antes e depois de al
guns meses de tratamento, conforme a figo 1 (ca
sos 1, 2 e 3). As radiografias destes casos corres
pondem às figuras de 2 a 9. O caso n. ° 4 mostra, 
em urografias sucessivas (figs. 10, 11, 12 e 13), 
acentuação do processo estenosante pielureteral e 
conseqüente aumento da ectasia calicilar, em vir
tude da reparação fibro-conjuntiva, freqüente nos 
processos específicos. Esta ocorrência nos obrigou a 
uma rigorosa avaliação do parênquima funcionante, 
através de "clearance" de creatinina, pielografia 
ascendente e arteriografia renal (figs. 14 e 15), pa
ra decidir a indicação de tratamento cirúrgico, que 
poderia ser uma plástica ureterocalicilar, ou nefrec
tomia. Indicada cirurgia radical, a peça mostrou le
sões específicas fechadas (fig. 16), cujo exame ana
tomopatológico revelou tratar-se de processo espe-' 
cHico. 

CONCLUSõES 

1 - Em pacientes portadores de infecções uriná
nárias crônicas, com urocultura negativa para ger
mens in específicos, fazemos o diagnóstico de tuber
culose renal, baseados nos parâmetros clínico, ra
diológico e exame de urina tipo I, ainda que as 
provas bacteriológicas para o bacilo de Koch se
jam negativas. 

2 - Iniciamos o tratamento com INH - EM -
PAS, imediatamente após feito o diag~óstico clíni
co. Quando houver intolerância para algum destes 
tuberculostáticos, a substituição será feita por ou
tras drogas, como rifampicina e etambutol, de pre
ferência. 

3 - Quando localizarmos cirurgicamente le
sões fechadas, fazemos cultura, tipagem e antibio
grama, corrigindo, à luz deste, o esquema tríplice. 
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RESUMO 

Os autores apresentam quatro casos de tuber
culose renal, com provas bacteriológicas negativas. 
O diagnóstico foi firmado com base nos parâmetros 
clínico, radiológico e exame de urina, tipo I. 

SUMMARY 

The authors present four cases of kidney tu
berculosis, with negative bacteriological proof. The 

J. Sr. Uro!. - Vo!. 1 N;o 4 - 1975 

diagnosis was confirmed on the basis of clinicaI 
data, X-Ray and urine examinations type I. 

They emphasize that the treatment with INH -
EM - PAS is begun immediately after clinicaI 
diagnosis. 

When the closed focus of tuberculosis infection 
is located by surgery, a culture and antibiogram 
are made. The therapeutic scheme can be modified, 
according to the sensitivity of the drugs as a result 
of the antibiogram. 
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tumores raros retroperitoneais 

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

Da Faculdade de Ciências Médicas de Campinas 

LEIOM.IOMA 

São tumores benignos de origem mesodérmica. 
Os leiomiomas retroperitoneais são raros e, deacor
do com dados compilados, de 1905 a 19SÍ, por Stout, 
da Universidade de Colúmbia, USA, mostram que 
de 340 tumores retroperitoneais, 75 dos quai.s be
nignos, 6 eram leio mio mas . Dados de Scalan, com
pilados da literatura anglo-saxônica, mostram até 
1960 um total de 688 casos, dos quais 152 benignos 
e apenas 8 leiomiomas. 

Relato de um caso: NPS, 38a., fem., branca, 
caso Veio para consulta em 20-6-64, com dor lom
bar direita. Havia sido submetida a colecistecto
mia e apendicectomia devido a essa dor, tendo, po
rém, a mesma persistido. 

O exame físico revelou um tumor móvel e do
loroso no hipocôndrio direito e sensibilidade aumen
tada na região lombar direita. 

Exames laboratoriais de rotina estavam nor
mais. A urografia excretOl;a, a pielografia ascen
dente (fig. 1) e o retropneumoperitôneo demons
traram um tumor retroperitoneal, rechaçando. o rim 
direito para a cúpula diafragmática, sem entretan
to invadi-lo. 

Examc anatomopatológico revelou leiomioma. 
A paciente está livre de sintomas até hoje. 

Fig. 1 
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ANGIOMIOLIPOMA 

O angiomiolipoma renal, também chamado ha
martoma renal, ocorre raramente entre a população 
geral, e é comum em pacientes com esclerose tube
rosa. Segundo H. Brendler, 50% de todos os pacien
tes com hamartoma renal possuem esclerose tubero
sa e dividem-se os mesmos em dois grupos: tipo I, 
são aqueles achados em esclerose tuberosa com le
são renal pequena, bilateral ou múltiplas e usual
mente encontradas acidentalmente na necrópsia. Ti
po lI, quase sempre solitário, envolvendo apenas um 
dos rins, desenvolvendo hematúria e choque. Em 
torno de 80%, ocorre em mulher, ao redor da 5.a 

ou 6.a décadas. 

Relato de um caso: DLS, 49a., fem., branca, 
Procedência Campinas, atendida em 15-5-69. Há 2 
meses, notou tumor indolor no flanco direito, acom
panhado de náuseas, vômitos e febrícula. Internou
se com dor lombar intensa, vômito e febre. 
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Fie. 3 

o exame físico revelou uma tumor ação no flan
co direito até a crista ilíaca, consistência firme, não 
pétrea, apresentando dor e calor. 

Apresenta uma anemia hipocrômica, leucocí
tose com desvio à esquerda e ausência de eosinófi
los. O sedimento urinário e a bacterioscopia do 
mesmo estavam normais. A urografia excretora de
monstrou massa de partes moles incorporada ao pó
lo inferior do rim direito, notando-se imagem de gás 
confinada nos limites dessa massa. Imagem do 
psoas obliterada desse mesmo lado. Discreta eleva
ção das vias coletoras à direita, com deslocamen
to mediaI acentuado do ureter direito. Submetida a 
nefrectomia, 18-5-69, o exame anátomo-patológico 
revelou um angiomiolipoma no pólo inferior (fig. 
2). Paciente, no momento, assintomática e bem. 

HEM ANGIOPERICITOM A 

É um tumor mesenquimatoso pouco freqüente, 
descrito em 1942 por Stout e Murray. Pode ser 
encontrado em todas as idades. Caracteriza-se do 
ponto de vista histológico pela proliferação de cé
lulas perivasculares, os pericítos, descritos por Zim-

merman, em 1923. É eminentemente recidivante, po
dendo dar metástases por via hematogênica para os 
pulmões, fígado, ossos. 

Relato de um caso: Uma senhora de 60a., pre
ta, casada, natural do Ceará, procedente de Cam
pinas, foi atendida em 22-6-73. 

Há dois dias, dor incaracterística no flanco es
querdo, intensa, irradiada para o abdome, náuseas 
e vômitos. Nega alterações urinárias. 

O exame físico revelou tumoração no flanco es
querdo, doloroso à palpação, de consistência firme 
e móvel com a respiração. Baço palpado a 2cm do 
rebordo costal, destacando-se perfeitamente da tu
moração. 

Os exames laboratoriais de rotina estavam nor
mais. 

A urografia excretora e posteriormente a arte
riografia seletiva renal esquerda mostrou massa tu
moral intra-renal, com vascularização típica de car
cinoma, sugerindo um hipernefroma (fig. 3). 

A nefrectomia foi realizada em 27-6-73, por 
via transperitoneal; notou-se uma tumoração gran
de, que comprometia o rim, a cauda do pâncreas e 
a cúpula diafragmática. A tumoração foi retirada 
num só bloco (fig. 4). 

O exame histológico demonstrou tratar-se de 
um hemangiopericitoma com características ma
lignas. 

Fie. 4 
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seu 
nefrograma 

emprego na 
isotópico: 

rotina urológica 

RUBENS DE ANDRADE ARRUDA - Jos:r;; HERALDO DE SOLEDADE E NEDER 
- PAULO JOs:r;; PEREIRA BRINCEL - JOs:r;; MARIA SAMPAIO DE ALMEIDA -
S:r;;RGIO PACHECO ALVES DE CARVALHO - ARINDAL CESAR CARNEIRO PIRES 

- VILMA CARDOSO DA SILVA 

Do Hospital Central da Marinha - Da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ 

INTRODUÇÃO 

A técnica inicial do nefrograma isotópico foi 
apresentada por Taplin e Winte,r, em 1956.· Os re
feridos autores já possuíam experiência anterior no 
uso de Rosa Bengala marcado com p31 para estudo 
da função hepática e, aproveitando o mesmo ins
trumental, esquematizaram um teste para função 

, renal. 

O traçador inicialmente usado era o Diotrast 
marcado com p31, que apresentava acumulação he
pática e necessitava colimação precisa do lado di
reito. Já em 1959, foi introduzido O Hipuran, que 
não apresenta captação significativa no fígado ou 
outros órgãos capazes de dificultar o registro da 
função renal. 

Após um entusiasmo inicial, em que a técnica, 
devido a sua simplicidade, baixo custo relativo e 
segurança, foi considerada como capaz de eluci
dar todos os problemas relativos à função renal, os 
diversos relatórios, com resultados falsos positivos 
e falsos negativos, colocaram a mesma no seu de
vido lugar: importante auxiliar de diagnóstico, sem 
prescindir, porém, de outros recursos semiológicos. 

INSTRUMENTAL E MATERIAL UTILIZADO 

o Hipuran é o nome comercial do orto-iodo 
hipurato de sódio, que é depurado quase exclusi
vamente por via tubular (há pequeno gradiente na 
depuração glomerular). Substituindo o iodo está
vel de sua fórmula por iodo radioativo (P31 ou 
P25), temos o Rádio-Hipuran utilizado no nefro
grama isotópico. 

O p3I tem meia vida de 8.04 dias e sua ra
diação gama alcança a energia de 0,364 Mevs, en
quanto o P!!5 possui meia vida de 60 dias, emitin
do radiação gama, que alcança 0,021 Mevs. 

O sistema de detecção da radiação é feito por 
cintiladores. A radiação gama sofre um processo de 
iteração com um cristal de iodeto de sódio, ativado 
com tálio, emitindo fótons. Esses fótons atravessam 
células fotoelétricas produzindo eletrons, que serão 
multiplicados num sistema foto-multiplicador, re
sultando um pulso elétrico que será pré-amplificado, 
amplificado e registrado em papel holográfico, dan
do o registro gráfico em função do tempo. 

CONSIDERAÇOES Tt.CNICAS 

POSIÇÃO DO PACIENTE E DOS CINTILA
DORES 

O paciente em posição prona ou supina apre
senta captação satisfatória. Os colimadores dos cin
tiladores são colocados normalmente nas regiões 
lombar direita e esquerda, na projeção da área re
nal. Em caso de ptoses, ectopias, transplantes e 
quaisquer outras situações em que haja anomalia 
na posição do rim, o paciente poderá ficar em po
sições diferentes, adequadas à melhor captação pOSo 
sível. 

É aconselhável uma localização prévia da área 
de projeção renal, por meio de uma chapa sim
ples de abdome, ou melhor ainda, usando-se uma 
dose prévia de 3 micro-curies de H ipuran radioa
tivo, e fixando-se os cintiladores para a área de 
maior captação. Posteriormente, será injetada a do
se definitiva e, uma vez que a meia vida biológica 
do Hipuran, no comportamento renal, é de cerca de 
20 minutos e a dose de localização de atividade 
muito baixa, em comparação com a defintiva, esta 
localização prévia não alteraria o estudo final. 
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DOSE INJETADA 

Varia de 10 a 50 micro-curies de Hipuran 

radioativo para o adulto normal. Entretanto, uma 

vez estabelecida a relação ideal dose/kg de peso do 

paciente, para cada instrumental, tal relação deve 

permanecer sempre dentro dessa faixa, sem sofrer 

muita variação. 

A via utilizada é a intravenosa, e a dose a ser 

injetada deve estar contida em volume inferior a 

lcm3 , aplicado rapidamente de modo a formar um 

êmbolo radioativo. 

NEFROGRAMA NORMAL 

A curva de captação da radiação emitida pelo 

isótopo apresenta, no indivíduo normal, os seguin

tes parâmetros: 

1) Tempo de aparecimento 

Indica a chegada do traçador radioativo no 

comportamento renal. Essa fase começa aproxima

damente 20 segundos após a injeção do isótopo e 

continua após mais 30 a 60 segundos. Ela termina 

quando a curva muda sua angulosidade, podendo 

haver certa dificuldade na determinação precisa de 

seu final. 

2) Fase secret6ria ou parenquimatosa 

Indica o tempo de depuração do traçador no 

parênquima renal. Essa fase, que termina com a 

variação do ângulo da curva, tem a duração média 

de 4 minutos. 

3) Fase excret6ria 

Indica a saída do Hipuran já depurado do com

partimento renal e conseqüentemente, da área de 

captação do cintilador. Vai até os 20 minutos após 

a injeção do traçador, sendo a amplitude nesse pon

to, em média, menos da metade da amplitude má

xima. 

Outros parâmetros importantes são: 

Tempo de pico (T. máx.) 

É: o espaço de tempo desde o início da conta
gem até o aparecimento do ponto de amplitude má
xima. Corresponde ao tempo de aparecimento e a 
fase secretória. 

Tempo médio de depuração (T~) 

É: o tempo que vai desde o ponto de amplitude 
máxima até o ponto em que ele se reduz a metade. 
Dura em média 7 minutos e encontra-se dentro da 
fase excretória. 

PRINCIPAIS PATOLOGIAS ANALISADAS NO 
RENOGRAMA 

Processos isquemiantes da artéria renal - II iperten
são renal 

O traçador encontra dificuldade em alcançar 
o' compartimento renal. Há uma angulação no tem
po de aparecimento. T. máx. e T~ estão aumenta
dos, juntamente com alterações na fase secretória, 
provocadas por outras patologias conseqüentes ou 
associadas. 

Processos parenquimatosos 

Há dificuldade na depuração do traçador e a 
fase secretória estará prolongada. O exame apresen
ta resultados excelentes em glomérulonefrites crôni
cas, pielonefrites e outras patologias não obstru
tivas. 

Nas glomerulonefrites agudas, o uso da fase 
parenquimatosa como único parâmetro apresenta 
erros de falso negativo de cerca de 30%, segundo os 
principais pesquisadores. 

Patologias obstrutivas 

O traçador radioativo permanece mais tempo 
no compartimento renal. Há um "prolongamento" 
da fase secretória ou uma ausência da fase excrc
tória. 
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RESUMO 

o nefrograma isot6pico, devido a sua inocui
dade, simplicidade e relativo pouco custo, pode ser 
considerado uma nova e eficiente arma no moderno 
arsenal semiol6gico em Urologia e, como tal, tem 
sido utilizado de rotina no Hospital Central da Ma
rinha. No presente trabalho, apresentamos a técnica 
e tecemos considerações sobre o seu emprego. 

Os nefrogramas apresentados foram efetuados 
no S~rviço de Medicina Nuclear do Hospital de 
Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas da 
U. E . R . J ., em doentes em sua maioria provenientes 
do Hospital Central· da Marinha. 

SUMMARY 

Isotopic nephrogram, due to its innocuity, 
simplicity and low cost, may be considered a new 
and efficient mean in urological therapy and so 
employed at Naval Central Hospital. inroutine 
treatments. 

The nephrograms presented by the AA. have 
been realized at Nuclear Medicine Service from 
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Clinics Hospital of Medicine School (U. E . R. J. ), 
the patients generally comillg from Naval Central 
Hospital. 
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polipo ureteral com degeneração cística 

SEGUNDO A. S. FIORANI - JÚLIO S. GUIMARÃES - ANTÔNIO C. P. MARTINS 
- GERALDO P. BORGES - AUREO J. CICONELLI 

Da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto ·(USP) e Santa Casa da Misericórdia de Araraquara 

Trata-se nesta publicação de um caso de tumor 
benigno primário do · ureter. 

V árias casos desses tumores têm sido recente
mentemente relatados. Edelstein e Marcus 1, em 
1948, publicaram 32 casos. Abeshouse 2 colheu um 
total de 61 casos da literatura e publicou um caso 
adicional. Mais 60 casos têm sido mencionados. 

A maioria dos casos publicados ocorreram na 
4.a , s.a e 6.a décadas, tendo sido polipos, papilo
mas, granulomas, miomas, fibromas e angiomas. 

Dor no flanco e hematúria são os principais sin
tomas. 

Intussuscepção tem sido uma complicação men· 
cionada por Hunner,3 Morley, Shumaker, Card
ner; 4 Fagerstrom,5 West, fi Cooney,7 Edelstein, 
Marcus e Palmer 8 têm indicado conduta conserva
dora no tratamento dos tumores benignos do ure
ter. 

O'Conor, 9 entretanto, têm notado dificuldade 
em se fazer um diagnóstico inequívoco de benigni
dade no ato cirúrgico e sugere como tratamento de 
escolha a cirurgia radical precoce. 

APRESENTAÇÃO DO CASO 
A. C. P . A . - Reg. 318 (Urol. Santa Casa Ara

raquara) 17 anos, branco, bras., solt., estudante. 

Há uma semana, após ter jogado futebol e ten
do tido um.a queda, começou a apresentar dor con
tínua no flanco E, com hematúria. 

Os mesmos episódios repetiram-se várias 
vezes. 

Nos antecedentes familiares, nega doença cal· 
culosa ou semelhante à sua e nos antecedentes pes
soais nega litíase pregressa. 

No interrogatório, nada havia de importante, 
além do urogenital. 

Fi,. 1 - Urografia tardia - Rim E ainda cheio de contr •• te. O 
contral8teral esvaziou-se completamente 

O exame clínico revelou um paciente em boas 
condições gerais, não se encontrando nenhuma mas
sa à palpação dos flancos. PA = 120 X 80. P =90/ 
rítmico. 

Nos exames subsidiários, o sedimento uriná
rio mostrou um campo totalmente cheio de hemá
cias, dificultando a visão de outros elementos. 

. Urografia excretora: Hidronefrose E, com 
obstáculo ao nível da junção ureteropiélica. 
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Fig. 2 - Ureteropielografia ascendente - Parada do conh'aste ao 
nivel da união ureteropiélica 

Cistoscopia: Bexiga normal, notando-se eja-

culação de urina sanguinolenta escura pelo meato E. 

Ureteropielografia ascendente: Parada da co· 
luna de contraste na região assinalada pela urogra
fia excretora, não se conseguindo ultrapassar o re
ferido ponto. 

Feito o diagnóstico de uropatia obstrutiva de 
etiologia a esclarecer, o paciente foi levado à cirur
gia no dia 12-7-67. 

O ureter foi atingido através de uma lomboto
mia, encontrando~se logo abaixo da união uretero
piélica uma formação fusiforme, séssil, de consis
tência parenquimatosa e cor rósea, medindo 2 cm 
de comprimento por 0,5 cm de diâmetro. 

Foi feita a retirada daquela massa polipóide 
com eletrofulguração da base de implantação. 

O exame histopatológico da peça revelou: po-
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Fig. 3 - Urografia excretora no pós-operatório - O rim E voltou 
a excretar nonnalmente 

lipo ureteral com generação cÍstica e infiltração in
flamatória crônica difusa. 

O pós-operatório correu normalmente, tendo o 
pacient(} alta no 7.° dia. Voltou um mês após, para 
controle, estando sem sintomas e com urografia nor
mal. 

Fig. 4 - Exame histopatológico mostrando degeneração cÍstica e 
infiltra\'âo inflamatória crônica difusa 
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COMENTARIO· 

O principal sintoma nesse caso foi dor no flan
co e hematúria, o que é comum nos tumores primá
rios de ureter. 

Outros casos relatados na literatura apresenta
ram somente sensação de desconforto ou dor no 
flanco, às vezes irradiada para o testículo. 

Não tendo os exames urográficos demonstrado 
comprometimento do restante do trato urinário, de
cidiu-se para uma cirurgia conservadora, até que 
o exame histopatológico demonstrasse a benignida
de do tumor. 

CONCLUSÃO 

Os autores relatam um caso de tumor primá
rio benigno do ureter. 

Justificam a conduta tomada baseados em ca
sos análogos encontrados na literatura. 
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adenocarcinoma do úraco 

ADROALDO R. NEIV A 

Da Universidade Federal d~ Bahia. Do Hospital Getúlio Varga., Salvador, Bahia 

o carcinoma mucoprodutor do úraco não é 
uma lesão freqüente; contudo, sua origem e o seu 
curso clínico, que, habitualmente, envolvem rela
ções com o aparelho urinário, particularmente com 
a bexiga, fazem-no interesse específico do urolo
gista. 

O caso que nos propomos relatar, oriundo de 
nossa clínica privada, merece destaque pelos seus 
aspectos clínicos e histopatológicos e, com toda a 
probabilidade, preenche os requisitos para corres
ponder ao diagnóstico de adenocarcinoma do úraco. 

RELATO DO CASO 
J. B. S., 53 anos, faioderma, masculino, brasilei

ro. Primeira consulta em agosto de 1966. Queixa 
de tumor abdominal, presente desde há oito meses, 
de crescimento lento e progressivo. Vinte dias an
tes da primeira consulta, fluxo de material casta
nho, fétido, através do umbigo, aumento da fre
qüência miccional e dor ao término da miccão. Dor 
abdominal difusa, permanente, inapetência, indis
posição geral. Perda de 12 kg, a partir do início da 
doença. O exame físico geral evidenciava sofrimen
to prolongado, precário estado nutricional, aumen
to bilateral do volume dos gânglios inguinais, par
ticularmente à direita, e discreto edema moie de 
todo o membro inferior direito. Do exame segmen
tar, foram destacados os seguintes dados: a) Abdo
me - abaulado e assimétrico, tumoração visível 
ocupando o epigastro, a região umbilical, o flanco 
direito e o hipogastro .. Cicatriz umbilical protrusa, 
circundada por um halo.' de hiperemia, parcialmente 
recoberta por crosta de coloração castanha, deixan
do fluir material semilíquido, fétido, igualmente 
castanho; à palpação superficial, pôde-se perceber 
que a tumoração, para cima, perdia-se sob o rebor
do costal, para a esquerda, ultrapassava de pouco o 
limite da bainha dos retos, para a direita, ia mais 
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além, ocupando todo o flanco e, para baixo, afuni
lando-se, ocupava a linha média do abdome, per
dendo-se por detrás do púbis; de consistência elás
tica, sensível, dotada de certa mobilidade, princi
palmente de lado a lado, denotava guardar solida
riedade com a parede abdominal anterior; a palpa
ção profunda do abdome, prejudicada, não reve
lou outros dados de interesse. b) Toque ano-retal -
através desta manobra, foi possível excluir altera
ções da próstata e vesícu las seminais e perceber o li
mite inferior da tumoração, cerca de 6 a 8 cm da 
margem do ânus. Exame sumário de urina, hemo
grama, dosagens de uréia e creatinina, provas de 
função hepática, glicemia e estudo da hemostase 
não revelaram anormalidades. Radiografias do es
tômago e duodeno e trânsito intestinal também não 
forneceram dados positivos. Submetido a urografia 
excretora, não se registraram alterações dos con
tornos vesicais, mas verificou-se "deficit" de função 
e dilatação do rim direito. Ureteropielografia as
cendente desse lado mostrou redução do calibre do 
segmento pelviano do ureter e dilatação de suas 
porções mais altas, inclusive de todo o sistema pielo
calicial. A cistos copia informou a existência de con
gestão e edema bolhoso da cúpula vesical e a com
pressão hipogástrica, durante o exame, permitiu ob
servar nítida solidariedade entre o tumor e a cúpu
la vesical. Ficol' comprovada, por biópsia, invasão 
metastática dos gânglios ínguinais, à direita, por 
adenocarcinoma. Levando em conta o avançado es
tagiamento, o caso foi considerado inoperável. Pro
cedeu-se, então, a simples biópsia da própria tumo
ração, compreendendo o espécime, inclusive, pele 
da área de invasão da cicatriz umbilical. A micros
copia revelou "tratar-se de uma neoplasia constituí
da por glândulas atípicas e cordões celulares, sendo 
que algumas destas glândulas neoplásicas elaboram 
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Fi,. 1 - Frente 

muco e aparecem infiltrando e ulcerando a pele, 
determinando focos de hemorragia", terminando 
por concluir o patologista (Prof. Sergio Santana Fi
lho, do Serviço de Anatomia Patológica do Hospi
tal Edgar S~ntos, da F. M . U . F. Ba), no seu lau
do, que "o quadro histológico é compatível com 
adenocarcinoma do úraco". Durante a realização 
dos exames complementares para o diagnóstico, 
acentuou-se a precariedade do estado geral do pa
ciente, sobrevindo infecção respiratória e trombofle
bite do membro inferior direito. Cerca de trinta 
dias após a primeira consulta, faleceu subitamente, 
caracterizando, na fase agônica, quadro clínico de 
embolia pulmonar. Não foi submetido a autópsia. 

DISCUSSÃO 

o úraco é um "reliquat" do ducto alantoidiano, 
que, partindo da cúpula vesical, tennina por um 
cordão fibroso nas artérias umbilicais obliteradas, 1 

ocupando a linha média do abdome, entre o folhe
to posterior da aponeurose dos retos e o fascia 
transversalis. Sua camada externa, fibrosa, limita 
uma luz praticamente virtual, revestida de epitélio 
transicional que se perde na musculatura da bexi
ga e, por vezes, se continua com a mucosa vesical. 

t considerado clássico o estudo de trinta ca
sos de tumores do úraco realizado por Begg, 2 em 
1931. Slater e Torassa,3 em 1953, publicaram uma 
série de 70 casos, alguns dos quais são muito bem 
caracterizados. Mostofí e cols., 4 em 1955, relataram 
uma série de 43 casos de adenocarcinoma da bexiga, 
17 dos quais eram originários do úraco. Afora as 
séries citadas, apenas menções de alguns casos iso
lados podem ser encontradas na literatura. 5,6, " 8 

\fcCeoy e cols. 8 condicionam o diagnóstico dos tu
mores do úraco às seguintes peculiaridades: envol
vimento da cúpula vesícal pelo tumor, ausência de 
cistite glandular, predominância de invasão das ca
madas musculares da bexiga, evidência do úraco e 
massa suprapúbica palpável. À macroscopia, tais 
tumores são esbranquiçados, com superfície de corte 
nodular e consistência gelatinosa; vistos ao micros
cópio, exibem, em geral, glândulas em tudo seme
lhantes ao adenocarcinoma do grosso intestino. Aco
metem o mesmo gp'no etário preferencial dos 
carcinomas do urotélio. Sua origem é desconhecida, 
não guardam relação com a cistite glandular, pecu
liaridade do adenocarcinoma primário da bexiga. 
Crescendo, preferencialmente, para o abdome, con
dicionam, em geral, discreta sintomatologia uriná
ria, que depende da invasão da camada muscular 

Fig. 2 - Perfil esquerdo 
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da bexiga e, assim, nem sempre a biópsia da muco
sa vesical e a cistoscopia ajudam no diagnóstico. O 
tratamento, como o do adenocarcinoma de qualquer 
outra localização, é, em geral, cirúrgico e tem sido 
preconizada a remoção em bloco da tumoração, 
compreendendo uma porção da parede anterior do 
abdome, inclusive o umbigo, o domo vesical e os 
gânglios regionais. Alguns contestam a necessidade 
cite l"f'n:lOver o umbigo, quanrio não houver inva
são tu mora! do mesmo. 8 A despeIto do que se tem 
publicado, parece não haver ainda suficiente expe
riência acumulada para avaliar com precisão os re
sultados desta conduta terapêutica. 

Os dados clínicos e histopatológicos do caso 
por nós apresentado preenchem, ao nosso ver, os 
requisitos para a formulação di agnóstica de adeno
carcinoma do úraco. Embora escapasse, pelo avan
çado estagiamento, à oportunidade de tratamento 
cirúrgico, assim como à análise "post-mortem", que 
permitiria a sua confirmação incontestável, pareceu
nos válido fazer o seu registro, consideradas a rari-
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dade da condição e a exuberância dos achados que 
permitiram identificá-lo. 
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litotrícia 

ROBERTO ROCHA BRITO - HAMILTON Jost BORGES - Jost ALBUQUERQUE 
- RONALDO ZULIAN 

Do Departamento de Urologia do Hospital Ven Cruz (Campinas) 

INTRODUÇÃO 

LitotrÍcia é a operação que consiste em redu
zir a pequenos fragmentos os cálculos vesicais atra
vés das vias naturais. Foi idealizada, por Civiale, 
em 1824, cujo processo original, empregado em mais 
de 1.600 pacientes, exigia várias sessões para a 
remoção completa do cálculo. O método, aperfei
çoado por Bigelow, em 1878, apesar de muito an
tigo, constitui ainda na atualidade um processo 
cirúrgico eficiente. Embora antigo e não obstante 
as novas aquisições no campo endoscópico, con
tinua sendo, em nossa clínica, o método usado na 
maioria dos casos de litíase vesical. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Num período de 27 anos e meio (fevereiro 
de 1944 a setembro de 1971), foram realizadas 
385 litotrícias em 366 pacientes, com cálculos ve
sicais, cujas idades variaram entre 2 e 92 anos. 
Isto constitui 63,14% dos casos de litíase vesical 
tratados ncste período (Quadro 1). Foram pratica
das 18 litotrícias em pacientes com idades entre 2 
e 15 anos. A maior incidência foi no grupo etário 
de 60 a 70 anos, nos pacientes do sexo masculino, 
e 50 a 60 anos nos pacientes do sexo feminino, ha
vendo predomínio acentuado da incidência em pa
cientes do sexo masculino (Quadro 2). 

QUADRO 1 

Relação do número de ca.sos e tipos de tratamentos em 610 
ca.sos de litía.se vesical 

Retirada 

(86,90%) 
Litíase Vesical 

{ 

Endoscópica 

610 Casos 
Retirada 
Aberta 

(13,10%) 

{ 

Litotrícia = 385' Casos = 63,14% 

Alça Ressector = 145 Casos = 23,76% 

{

Durante Prosta
tectomia Aberta 
Cistolitotomia 

= 40 Casos = 6,55% 
= 40 Casos = 6,55% 
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I 

QUADRO 2 

Distribuição de 385 litotrícias, segundo sexo e grupo etário 

I SEXO 

I 

I 

IDADE TOTAL 
Masculino I Feminino 

O -I 10 lO ( 2,60%) 4 (1,04%) 14 ( 3,64%) 

lO -I 20 12 ( 3,12%) O 12 ( 3,12%) 

20 -I 30 23 ( 5,96%) I (0,26%) 24 ( 6,22%) 

30 -I 40 36 ( 9,34%) 5 (1,29%) 41 (10,63%) 

40 -I 50 45 (JI,70%) 5 (1,29%) 50 (12,99%) 

50 -I 60 65 (16,90%) 8 (2,08%) 73 (18,98%) 

60 -I 70 98 (25,44%) 2 (0,52%) 100 (25,96%) 

70 -I 80 64 (16,64%) 2 (0,52%) 66 (17,16%) 

80 -I 90 4 ( 1,04%) O 4 ( 1,04%) 

90 -I 100 I ( 0,26%) O 1 ( 0,26%) 

Total 358 (93,00%) 27 (7,00%) 385 (100,00%) 

No que se refere ao número de cálculos vesi
cais houve grande variação, com predomínio dos 
casos de pacientes com apenas 1 cálculo ( Qua
dro 3). 

Em relação aos tipos, os cálculos foram divi
didos em radiotransparentes e radiopacos, com 
maior incidência destes (Quadro 4). Encontra
mos, nesta série, 18 casos (4,67%) de cálculos vesi
cais que tiveram como origem corpos estranhos de 
etiologia a mais variada: gaze, fio de sutura, va
selina, fragmento de sonda, de luva, de dreno Pen
rose, de tecido de roupa, de próstata e de tumor 
vesical. 

QUADRO 3 

Relação do número de cálculos em cada paciente 

N." DE CÁLCULOS EM CADA PACIENTE o 

1 cálculo 277 (71,95%) 
2 cálculos 50 (13,00'%) 
3 21 (5,45%) 
4 15 (3,89%) 
5 6 (1,56%) 

+5 16 (4,15%) 

J. Br. Ural. - VaI. 1 N.o 4 - 1975 



LrrOTRÍcIA 225 

QUADRO 4 

Particularidades em relação aos tipos e lacalização dos 
cálculos veslcais 

PARTICULARIDADES 
Cálculos radiopacos 345 casos 
Cálculos radiotransparente = 40 
Cálculos com núcleo de 

corpo estranho 18 
Cálculo em divertículo 

vesical 12 

(89,60%) 
(10,40~~) 

(4,67%) 

(3,11 ~~) 

Diversas etiologias patológicas foram ligadas 
diretamente à formação dos cálculos, sendo a mais 
freqüente a hipertrofia benigna da próstata (Qua
dro 5). Das operações realizadas na mesma ses
são da litotrícia a mais freqüente foi a ressecção 
transuretral da próstata (Quadro 6). Somente em 
3 casos ( 0,78%) houve necessidade d.e mais de 
uma sessão para se remover o cálculo. 

QUADRO 5 

Patologia associada e ligada à formação dos cálculos 

PATOLOGIA ASSOCIADA 
H.B.P. 164 Casos 
CA. Próstata 11 

Colo { 

Hipert. 

EscJerose pós-Op. 
Est. Uretra 
Bex. Neur. 
Imobilização 
Tumor Vesical 

QUADRO 6 

36 

25 
30 
10 
7 
4 

(48,37%) 
( 3,24%) 

( 9,35%) 
, 

( 6,49%) 
( 7,79%) 
( 2,59%) 
( 1,81 %) 
( 1,03%) 

Operações realiza MS na mesma sessão M litotrícia 

OPERAÇÕES 
R TU Próstata 
RTU Colo 
Uretrot.Int. 
RTU TU Vesical 
Op. Abertas 

TÉCNICA 

ASSOCIADAS 
162 Casos 
51 
19 
4 

15 

(42,07%) 
(13,24%) 
(4,93%) 
(l 03 0/) 

(ÚO~:) 

É primordial um exame prevlO para diagnós
tico e caracterização da litíase (localização, nú
mero, tipo de cálculo) e verificação da co ?xistên
cia de outras afecções. Submeter sistematicamen
te o paciente a exame radiográfico simples e cons
trastado do trato urinário, complementando-o com 
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Fig. 1 - Mesa com material neceSlIiartQ à Iitotrícia - A: cuba 
com aspirador de EUik; B: fio de luz; C: tubo de água; D: lubrifi
cante do litotritor; E: lubrificante uretraI; F: seringa comum; G: 
ressecloscópio com alça de cálculo; H: litolritor de Cu)'on, adulto 

e infantil; I: seringa de aspiração; J: sonda de Fole)' 

a panendoscopia, o que nos permite saber previa
mente "o caminho a ser percorrido", a fim de se 
evitar surpresas durante a operação. O material 
mínimo suficiente é visto na figo r. 

Dois são os litotritores empregados: o simples 
e o endoscópico .. Nós que somos partidários e apo
logistas da cirurgia endoscópica e a indicamos 
sempre que possível, no caso de litotrícia, acha
mos o litotritor simples preferível e o temos em
pregado na quase totalidade dos casos, dando 
preferência ao de Guyon fenestrado (379 casos -
98,44%) (fig. 2). Somente em 6 casos (1,56%) usa
mos o litotritor endoscópico. 

É um método antigo, mas pouco usado atual
mente. Diante de sua benignidade, procuramos 
reavivar a técnica, introduzindo algumas modifi
cações baseadas na experiencia e nos resultados 
obtidos nessa série de 385 litotrícias. Vamos nos 
ater somente à técnica de litotrícia às cegas. Con
vém lembrar que a litotrícia não deve ser feita 
com a bexiga vazia. Assim, após avaliação endos
cópica do cálculo e da bexiga, esta permanece 
cheia com líquido (volume ideal: mais ou menos 
200 ml). Introduz-se o litotritor fechado e de ma
neira cuidadosa, evitando traumas. Na litotrícia 
propriamente dita, podem-se considerar 3 fases: a) 
"apreensão" do cálculo; b) fragmentação do mes
mo; c) aspiração dos fragmentos. 
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A) "APREENSÃO" DO CÁLCULO 

' Com a mão esquerda segurando o cabo do li
totritor, cujas pontas dos ramos devem estar diri
gidas para a parede anterior da bexiga, e o ramo 
fêmea apoiado na parede inferior, abre-se o lito
tritor. Faz-se um pequeno movimeI!to de báscula, 
que irá produzir uma depressão na bexiga e con
seqüentemente a queda do cálculo entre os ra
mos. Com a mão direita, num movimento quase 
que conjugado, empurra-se o ramo macho do lito
tritor, apreendendo-se o cálculo. Com o polegar 
da mão esquerda, sem soltar do cabo, trava-se a 
cremalheira. Está feita a apreensão completa. Pa
ra se certificar de que não foi englobada parte 
da parede vesical junto com o cálculo, fazem-se 
movimentos de rotação à direita e à esquerda, as
sociados a pequenos movimentos de valvem, 
para a frente e para trás. A livre mobilidade do 
aparelho traduz a apreensão exclusiva do cálculo. 

A apreensão do cálculo é mais difícil em pa
cientes do sexo feminino, pela falta de apoio da 
uretra posterior. 

B) FRAGMENTAÇÃO DO CÁLCULO 

É feita pelo fechamento das alças do litotritor, 
conseguido pela rotação da cremalheira no sentido 
horário. Quando esta chega ao fim, é destravada e. 
para soltar os fragmentos presos nos ramos, fa-

Fig. 2 - A - Litotritor lenestrado de Guyon: a: ramos 
b: cabo; c: trava da cremalheira; d: cremalheira; e: extre
midade distaI com elemento para rotação. 8 - Detalhes dos 

ramos: f: fêmea e g: macho 

zemos movimentos de vaivém com o ramo ma
cho, batendo no ramo fêmea, conseguindo-se as
sim a "limpeza" dos mesmos. 

Em casos de cálculos com núcleos de corpo 
estranho, após a fragmentação inicial, tem·se a 
sensação de ter prendido parede vesical no lito
tritor, mas esta hipótese é afastada pelas manobras 
descritas na primeira fase. 

Novas apreensões são feitas até a completa 
fragmentação do cálculo. No caso de cálculos 
muito duros, podemos usar um pequeno martelo, 
batendo na extremidade distaI do litotritor, após 
a apreensão, mantendo a cremalheira destravada. 

C) ASPIRAÇÃO DOS FRAGMENTOS 

Após a retirada do litotritor, que deve estar 
bem fechado, passamos à bainha do ressectoscópio 
e aspiramos os fragmentos com o evacuador de EI
Iik Faz-se a revisão endoscópica e, se houver frag
mentos que não possam ser retirados com a alça 
de cálculo, praticam-se novas fragmentações e as

piração. 

Deve-se ter o cuidado de não deixar fragmen
tos, princip~lmente em divertículos, que irão se 
constituir núcleos para novos cálculos. No caso de 
corpo estranho, sua remoção é possíVyl com pin
ça de corpo estranho, sob visão endoscópica, pren-
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dendo-se uma extremidade do mesmo e, com mo
vimentos de rotação, em um só sentido, fazendo
se com que este tome uma forma alongada para 
permitir sua passagem pela uretra. 

Após o término da operação, deixa-se uma 
sonda de Foley por 12 a 48 horas. Nos casos de 
cálculos pequenos, não recorremos à sonda de per
manência. 

Existem· condições particulares que merecem 
ser analisadas, por constituírem fator de dificul
dade para a litotrícia, tais como: hipertrofia do lo
bo mediano da próstata, tumor vesical, estreita
mento uretral e cálculos intradiverticulares. 

Hipertrofia do lobo mediano da próstata 
Torna difícil a apreensão do cálculo. Fazemos pri
meiramente a ressecção do mesmo somente até o 
nível do colo vesical e, em seguida, a litotr~cia. A 
ressecção total da próstata antes da litotrícia difi
culta mais a apreensão (falta de apoio). e a~

menta o risco de acidentes, principalmente per
furação. 

Tumor vesical - ~ ressecado em priméiro lu
gar para se evitar a apreensão de tecido do tumor 
junto com o cálculo. 

Estreitamento uretral - Quando é indicada, 

fazemos, antes da litotrícia, uretrotomia interna 
(uretrótomo de Otis ou Maisonneuve) ou, nos es
treitamentos longos da uretra peruana, uretrotomia 
externa. 

Cálculos intradiverticulares - Quando possí
vel, são mobilízados para a bexiga, com a alça de 
cálculo do ressector, e aíé feita a litotrícia. 

INDICAÇÃO 

Sempre que haja condições de livre introdu
ção do litotritor, indicamos a litotrícia, exceto se 
o paciente tenha que se submeter a uma operação 
prostática ou vesical, por via aberta. 

Desde que o tamanho do cálculo caiba entre 
os ramos do litotritor, ele é passível de ser frag
mentado. 

CONTRA-INDICAÇÕES 

Bexiga espástica: quando a bexiga não tem 
capacidade de, no mínimo, 80 a 100 ml, o risco 
de acidentes é grande, principalmente devido à 
apreensão da parede vesical e perfuração, embo
ra, em alguns casos, tenhamos conseguido reali
zar a litotrícia nessas condições. 

Cálculos que não cabem entre os ramos do 
litotritor cOnstituem contra-indicação da litotrícia. 

CA~OS ILUSTRATIVOS 

Fig. 1 A - Radiografia ,imples: 2 cálculo. 
vesicais 
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Fie. IB- Radiografia ,imple., mo.trando 
1 Cálculo preso pelo Htotritor 

Fig. 1 C - Radiografia .imple.. cálculo 
preso pelo litotritor, em uma das fasel de 

verificação da apreensão 
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Fig. 2A - Radiografia simples: cálculo 
vesical 

ROBERTO R. BRITO "ET AL" 

Fili:. 2B - Radiografia simples com cál
culo entre OI ramol do Iitotritor 

Fie. 2C - Radiografia simples, apÓs a 
primeira frali:mentação, com litotritor 

fechado 

Fie. 4A - Radioerafia simples: erande cálculo vesical 

Fig. 4B - Cálculo vesical, apÓs trituJ"ação e alpiração. À direita, 
fr3&mento. maiores, retirados com alça de cálculo do ressectoscópio 
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RESULTADOS 

Na avaliação dos resultados obtidos (Quadro 
7), consideramos como curados os pacientes que 
não mais apresentaram cálculos vesicais e em 
quem o tempo de controle variou de 6 meses a 15 
anos. A porcentagem de cura foi de 82,26%. Tive
mos 12% de recidivas (Quadros 7 e 8) e 1,15% de 
permanência de fragmentos de cálculos, que fo
ram removidos posteriormente. Dos pacientes' ope
rados, 209 (54,28%) não vieram para controle. 

Como complicação intra-operatória houve um 
caso de quebra do litotritor e outro de perfura
ção vesical. Ocorreram 2 óbitos no pós-operatório 
imediato, por insuficiência renal aguda, em pacien
tes submetidos a ressecção transuretral da prós
tata, realizada na mesma sessão (Quadro 9). Como 
complicação tardia, tivemos 10 casos de estreita
mento uretral, todos em pacientes submetidos a 
RTU concomitante (Quadro 7). 

O tempo de hospitalização pós-operatória foi 
em média 2 dias para os casos de litotrÍcia e de 4 
dias para os casos de litotrÍcia associada a outras 
operações. 

QUADRO 7 

Resultados e complicações, em relação ao tempo de controle 

ESTREITAMENTO 
RESíDUO TEMPO DE SEM RECIDIVA URIITRAL 

. CONTROLE CÁLCULOS CÁLCULOS 
LIT+RT~ 

CÁL-
LIT. CULOS ' 

6M a I ano 53 (30,50%) 6 ( 3,43%) 5 ( 5,43%) 2 (1,15"10) i 
I -I 2 Anos 27 (15,54%) 6 ( 3,43%) 2 (2,16%) 

2 -I 3 Anos 18 (10,36%) 4 (2;28%) 

3 -I 6 Anos 26 (14,95%) 3 ( 1,71%) 2 ( 2,16%) 
, 

6 -I 10 Anos 12 ( 6,89%) 2 ( 1,15%) I 

10 -I 15 Anos 7 ( 4,02%) O, (0,00%) I ( Í,08%) 

Total 143 (82,26%) 21 (12,00%) 10 (10,83%) O (0,00%) 2 (1,15%) 

QUADRO 8 

Número de vezes em que houve recidiva em cada paciente 

RECIDIV AS 

1 vez 12 casos (5,89%) , 

2 vez\!s 3 (1.72%) 

3 '. (0,57%) 
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QUADRO 9 

Relação das complicações intra e p6s-operat6rias imediatas 

COMPLICAÇÕES 

PERFURAÇÃO CASO (0,25% 

SOMENTE 
LlTOTRÍCIA O CASO (0,00%) 

ÓBITO 
LlTOTRÍCIA + 
RTU PROST. (I.R.A) 2 CASOS (0,50%) 

QUEBRA DO 
LlTOTRITOR CASO (0,25%) 

COMENTARIaS 

Numa análise dos resultados expostos, vemos 
que a porcentagem de cura pode ser considerada 
ótima. A validade desse procedimento especializa
do e fundamentalmente urológico é reforçada pe
la quase inexistência de complicações. O único 
caso de perfuração vesical ocorreu em um pacien
te em quem o volume de líquido na bexiga era 
pequeno. Não houve óbito, nem se encontrou es
treitamento uretral posterior nos pacientes subme
tidos somente à litotrÍcia. Os óbitos e estreitamen
tos· uretrais de nossa casuística foram, provavel
mente, complicações da ressecção transuretral con
comitante da próstata. Quase todas as recidivas 
ocorreram em pacientes onde a patologia ligada à 
formação do cálculo não foi solucionada e em por
tadores de litíase prostática ou esclerose pós-ope
ratória de colo vesical. Por outro lado, o tempo de 
hospitalização pós-operatório é curto e livre de in
tercorrências indesejáveis. 

CONCLUSOES 

A litotrícia é uma antiga operação, sendo ain-. 
da hoje procedimento de primeira escolha para a' ., 
retirada de cálculos vesicais, dada a facilidade de 
sua execução, a benignidade do ato operatório e 
os ótimos resultados obtidos. 

O uso do litotritor não é um retrocesso nos 
modernos procedimentos cirúrgicos e, sim, a reva
lorização de uma excelente técnica operatória uro
lógica. 
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SUMÁRIO 

Apresentam os autores os resultados obtidos 
em 385 litotrícias, realizadas num período de 27 
anos e meio. A técnica de litotrícia simples, usa
da em 98,44% dos casos, é revista e modificada. 
A porcentag~m de cura foi de 82,66%, não haven
do complicações mais sérias nos pacientes subme
tidos somente à litotrícia. 

SUMMARY 

The authors present the results on 385 litho
lapaxy that were done over a period of twenty
seven and half years. The blind litholapaxy techni
que, used in 98,44% of the cases, is reviewed and 
modified. The cure rate was 82,66% and no serious 
complications were noted in patients submitted to 
litholapaxy alone. 
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a radioterapia no tratamento do 
câncer da bexiga 

OSOLANDOJ.MACHADO 

Do Instituto Nacional do Càncer - Rio de Janeiro (RI> 

A aplicação da radioterapia no tratamento do 
carcinoma da bexiga evolui para uma posição de
finida, de acordo com o seu estadiamento clínico, 
seu aspecto anátomo-histológico e sua estrutura 
histológica~ Destes aspectos só cogitarei o necessá
rio para a definição e posicionamento das técnicas 
radioterápicas já que eles foram discutidos. Tor
na-se imperioso frisar que é indispensável o estu
do acurado do caso no que concerne àqueles três 
aspectos, antes de se estabelecer a indicação do 
seu tratamento radiológico. 

A maneira como é feita a radioterapia do car
cinoma da bexiga tem variado por influência do 
desenvolvimento técnico da aparelhagem, dos ele
mentos produtores de radiação e do melhor co
nhecimento de suas vantagens e limitações. Este 
método terapêutico pode ser aplicado com fonte 
de irradiação intracavitária, intersticial e externa. 

'A radioterapia intracavitária pode ser feita 
com fonte sólida de irradiação ou com fonte líqui
da. A fonte sólida foi aplicada por M. Friedman 
e pela escola de Manchester. De início: ambos em
pregavam pequenos tubos de radium como ele
mento produtor de irradiação e depois passaram a 
usar pequenas fontes de Cobalto 60. O primeiro 
autor fazia aplicações com sondas tipo Foley, in
troduzindo a fonte de irradiação no centro do ba
lão distendido no interior da bexiga. Para a mes
ma técnica, a escola de Manchester empregava 
balão de haste metálica, por julgar ser mais pre
cisa a localização da fonte irradiante no centro da 
bexiga. Assim, o que difere na maneira de aplica
ção destas duas técnicas é a haste da sonda empre
gada, que numa é flexível e noutra é rígida. O em
prego da fonte central visava a irradiação homo
gênea, com a mesma dose, de todas as paredes da 
bexiga, fato que freqüentemente não ocorria de
vido à manipulação da sonda, a constituição ana-

tômica da bexiga e a infiltração neoplásica da pa
rede deste órgão. Pequeno desvio da fonte para 
fora do centro geométrico da bexiga traz grande 
distorção na distribuição da dose de irradiação, o 
que geralmente acarreta sobredose na mucosa sã 
e subdose na neoplasia. Face a este fato, tal técni
ca foi abandonada ou teve seu emprego reduzido. 

Com o desenvolvimento dos isótopos radioati
vos, surgiu também a possibilidade do emprego 
direto de alguns destes elementos no interior da 
cavidade vesical, a fim de irradiar lesões múltiplas 
e superficiais. Os radioisótopos empregados desta 
maneira podem ser divididos em duas categorias: 
os . emissores de radiação beta, como o ouro 
(AU19S), ou o fósforo (PS2 ) etc., e os emissores 
da radiação gama, como o bromo (BrS2) e o sódio 
(Na24). Tanto num caso como noutro, as irradia
ções são absorvidas nos primeiros milímetros da 
mucosa vesical e, infelizmente, sua ação tanto se 
faz sobre a neoplasia como sobre os elementos nor
mais da mucosa. Por este motivo, esta técnica 
acarreta lesões atróficas na mucosa vesical, com 
conseqüências muitas vezes graves, requerendo até 
cistectomia total. 

A radioterapia intersticial, quando emprega
mos as fontes irradiantes no tecido neoplásico e 
em torno dele, pode ser feita por via transuretral 
ou por via suprapúbica. Pela via transuretral, são 
implantadas sementes de radon ou grãos de ouro-
198; indicada particularmente para tratar lesões 
pequenas, esta técnica foi abandonada por care
cer de precisão. Por via suprapúbica, o implante 
das fontes radioativas pode ser feito em caráter 
permanente, empregando-se sementes de radon ou 
grãos de ouro-198, ou, em caráter temporário, em
pregando-se agulhas de radium ou fios de tanta
lum-182. Tanto uma como outra modalidade de 
implante são indicadas para lesões de extensão li-
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mitada e pouco infiltrantes. O implante definitivo 
é mais favorável ao paciente por permitir o fecha
mento imediato da ferida cirúrgica. 

A radioterapia feita com fonte externa de ra
diação é a mais empregada por ser a de maior fai
xa de indicação. De início, feita com a chamada 
radioterapia profunda ou convencional, veio a ter 
aceitação definitiva com o advento da radiotera
pia de megavoltagem ou penetrante, feita com a 
técnica estática, com três ou mais campos ou 
com a cinética ou rotatória. Face ao posicio
nàmento deste órgão, ele se presta para ser 
tratado com ambas as modalidades supra. No en
tanto, face às freqüentes variações anatômicas 
naturais ou provocadas por intervenç§es cirúrgi
cas anteriores, torna-se imperiosa a determinação 
da posição correta e precisa da bexiga de cada pa
ciente, antes de iniciar o seu tratamento, o que é 
feito com o auxílio de radiografias contrastadas. 
tomadas em incidências convencionais. A planifica
ção de um tratamento é mais difícil e trabalhosa 
que sua execução e dela depende a maior parte 
de seu resultado. Por isso, torna-se imperioso que 
o radioterapeuta disponha de dados minuciosos so
bre a situação do paciente para poder planejar o 
seu tratamento. Isto faz com que a colaboração 
entre o urologista e o radioterapeuta seja extensa 
e de grande compreensão. 

O tratamento do carcinoma da bexiga pelas 
irradiações depende fundamentalmente de seu es
tadiamento clínico, podendo ser feito com a ra
dioterapia exclusiva ou com a radioterapia combi
nada. f:: nas lesões limitadas que a radioterapia 
exclusiva tem sua indicação máxima, quando pre
cisa ser feita com sua intensidade total, atingindo 
os limites da tolerância dos tecidos. Por isso mes
mo, este tratamento deve ser feito evitando-se ir
radiar os tecidos normais da vizinhança. Na ra
dioterapia paliativa, este limite não deve ser al
cançado, porque não só as esperanças de cura são 
limitadas como também o volume a ser irradiado 
é muito maior. 

Recentemente, em casos mais avançados, nos 
quais não se pode fazer a radioterapia exclusiva 

ou em que esta não tenha sido coroada de êxito to
tal, emprega-se a radioterapia combinada com a ci
rurgia ou com a quimioterapia. 

A associação da radioterapia com a cirurgia 
tem sido feita em caráter pré-operatório, buscan
do a redução de neoplasias avançadas e prepa
rando-as para uma cistectomia total ou parcial. 
Nesta técnica, não estamos incluindo a fulguração 
transuretral, em casos da presença de pequenos 
tumores residuais em pacientes submetidos à ra
dioterapia radical. A radioterapia pós-operatória é 
feita visando tratar adenopatias pelvianas ou te
cidos perivesicais invadidos pela neoplasia e que 
não tenham sido retirados durante o ato cirúrgico. 
Também é empregada como complemento de res
secção segmentar ou de fulguração deficiente, vi
sando destruir elementos neoplásicos propagados 
pela submucosa a outro setor da bexiga. 

Se após a radioterapia pré-operatória ainda não 
for possível ressecção total do carcinoma na área 
do tumor primitivo ou de adenopatia pelviana, às 
vezes, ainda é possível fazer-se a radioterapia pós
operatória, dependendo da dose aplicada. 

A associação de quimioterapia à radioterapia 
está sendo tentada em vários centros e sob dife
rentes arranjos. No entanto, até a presente data, 
não se tem uma noção exata das vantagens ou 
desvantagens desta combinação terapêutica. 

Como todo elemento terapêutico agressivo, a 
radioterapia não é inócua, apresentando reações e 
seqüelas. A reação mais freqüente durante o tra
tamento é a cistite, que varia de intensidade con
forme as condições de infecção ou de traumatismo 
da mucosa vesical no início do tratamento. A se
qüêla mais freqüente é a fibrose da parede deste 
órgão, reduzindo a sua capacidade. 

Os resultados dos tratamentos feitos com a 
radioterapia variam com o estado clínico da doen
ça; Dick, em 64 casos, obteve 71% de sobrevida de 
5 anos para os casos iniciais e Caldwell 50% para 
casos idênticos e 20% para os avançados. Desta 
maneira, podemos concluir que a radioterapia tem 
lugar de destaque no tratamento do carcinoma da 
bexiga, já que apresenta ponderável estatística de 
cura de 5 anos. 
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cálculo vesical constituído ao redor de fio de 
extravesica I 

sutura . . 
em cirurgia 

AUGUSTO AM€LIO DA MOTTA PACHECO - SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA 

São Paulo 

A formação de cálculo vesical, ao redor de 
um fio de sutura inabsorvível utilizado em cirur
gia extravesical, é uma eventualidade que tem 
sido assinalada na literatura médica com certa ra
ridade. 

Ottow, 10 que estudou bem o assunto, assegu
ra que as intervenções foram praticados nas cir
cunvizinhanças da bexiga, geralmente nos órgãos 
genitais internos femininos. A parede vesical não 
teria sido lesada ou atingida, tendo a sutura sido 
colocada fora de seus limites. Em época ulterior, o 
material de sutura inabsorvível teria migrado, atra
vés dessa mesma parede, para atingir a luz da be
xiga, servindo de núcleo, onde se depositariam 
sais urinários para a formação de cálculo. A pene
tração deste fio de sutura inabsorvível, através da 
parede vesical, e a passagem para sua luz forço
samente teria que ser bem lenta, pois, se tivesse 
sido rápida, ele seria eliminado imediatamente 
com a urina. Também haveria a possibilidade de 
formação de processo inflamatório ao redor do fio 
inabsorvível, que facilitaria a sua migração para 
dentro da bexiga. 

Encontramos algumas referências significati
vas na literatura. Legueu: á cálculo vesical forma
do ao redor do fio de seda em paciente que sofreu 
laparotomia, por gravidez extra-uterina. Baldwin: 1 

2 casos após cesárea e 3 casos após histerectomia. 

Acreditamos que uma outra eventualidade de
via ser considerada na gênese deste tipo de cál
culo vesical, principalmente levando-se em con
sideração os achados patológicos dos dois casos 
que estamos estudando n6ste trabalho. Seria esta 
eventualidade dada pela perfuração inadvertida 
da parede vesical por sutura com fio inabsorvível, 
que seria concluída com um nó. Na primeira de 
nossas observações, o cálculo, de cerca de 3 cm 
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de tamanho no seu maior diâmetro, estava fixo ao 
zimbório vesical, não tendo sido possível deslocá
lo com a extremidade do cistoscópio. Aberta a be
xiga, o cálculo estava fixo à parede vesical, do 
qual foi facilmente desprendido por tração. En
controu-se como núcleo um fio de algodão preto, 
que, de um lado, estava dentro do cálculo; do ou
tro lado, existia um nó, com exuberância pequena 
de seus ramos, que correspondia à fixação· na pa
rede vesical. O segundo caso era mais ilustrativo. 
Na cistoscopia, via-se um cálculo do tamanho de 
uma azeitona, com ponta romba para cima, situa
do no zimbório vesical, notando-se dois fios de 
algodão preto que uniam o cálculo à própria pa
rede da bexiga. Com a alça do ressector de N es
bit, apreendemos os dois fios, que, com tração mo
derada, se desprenderam da parede vesical, com 
discreto sangramento no local, facilmente coibido 
por eletrocoagulação. Possivelmente, o cirurgião 
teria englobado, inadvertidamente, a parede vesi
cal com sua sutura com fio in absorvível montado 
em agulha, concluindo-a com um nó. Este ficou 
extravesical, mas a parte oposta ficou intravesical. 
No local, formou-se um processo inflamatório, que 
atingiu a mucosa circunjacente. A· parte do fio 
inabsorvível, que ficou para dentro da bexiga, foi 
o núcleo sobre o qual se depositaram os sais uri
nários, constituindo-se um cálculo, que foi aumen
tando progressivamente. Com o decorrer do tem
po, naturalmente instalou-se uma infecção uriná
ria, que também contribuiu para maior crescimen
to do próprio cálculo. 

Nas duas observações, houve um período as
sintomático após a intervenção cirúrgica. Poste
riormente, pela inflamação local devido à presença 
do fio na parede vesical, pela formação do cálculo 
e pela infecção urinária superajuntada, apareceram 
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os usuais sintomas urinários de disúria, polaciúria 
e hematúria. 

Os cálculos vesicais, no geral, são móveis de 
acordo com a posição do doente, ficando na parte 
mais baixa da bexiga, próxima ao colo, quando o 
paciente está de pé, e na parte retrotrigonal, 
quando em decúbito dorsal. Outras vezes, apre
sentam-se fixos, encontrados em divertí~ulos ou em 
orifícios normais ou anormais, utereterovesicais, vé
sico-prostáticos ou de fístula vésico-vaginal, ou 
ainda, firmemente ligados à mucosa vesical (Ma
rion, 7 Macalpine,6 McCrea,9 Marion e Heitz
Boyer 8). 

Não foram demonstrados ao exame radioló
gico como núcleo de cálculos os fios, por não se
rem opacos. N a radiografia, os cálculos são baixos, 
suprapúbicos e medianos, exceto quando acima dos 
lobos prostáticos hipertrofiados, quando permane
cem altos. Os cálculos fixos são suspensos ou late
ralizados (Fey, Stobbarts, Truchot e Wolfromm,3 
Kerr e Gillies 4). 

No entanto, em uma de nossas observações, o 
cálculo, embora fixo no zimbório vesical, na radio
grafia apresentou-se mediano e baixo. É que o cál
culo acompanhou a usual mobilidade da parede ve
sical, o zimbório vindo sobrepor-se ao trígono. No 
outro caso, o cálculo estava situado bem acima do 
púbis. 

Pelo contrário, na cistos copia estavam situados 
no zimbório vesical, onde estavam fixos. Aliás, a 
cistoscopia proporcionou-nos em ambos os casos 
uma certa surpresa. Conhecíamos, através da radio
grafia prévia, que havia uma sombra opaca na pro
jeção vesical. A cistos copia iria esclarecer a sua 
localização, seus caracteres. Introduzindo o cistos
cópio, não encontramos o cálculo nem no trígono, 
nem no fundo vesical, nem nas paredes laterais. 
Examinando o zimbório, ao lado da bolha de ar, 
estavam os cálculos bem fixos e com os caracteres 
assinalados. É óbvio que a bexiga deve ser exami
nada durante a cistoscopia em toda a sua extensão. 
Contudo, exame apressado e não minucioso poderia 
deixar passar despercebido os aspectos referidos 
por cálculo fixo no zimbório. 

É natural que exame urológico de rotina deve 
ser feito em casos de infecção urinária. A referên
cia de operação nos genitais internos femininos, em 

curto prazo anterior ao aparecimento dos sintomas 
urinários referidos, é elemento de valia a ser con
siderado. 

A terapêutica deste tipo de cálculo vesical en
quadra-se dentro das normas habituais, podendo ser 
praticada uma cistolitotomia ou uma litotrícia, de 
acordo com volume, natureza e mobilidade do cál
culo, o estado da bexiga em relação a sua capacida
de e condições de sua parede e também à permea
bilidade uretraI. 

Nos dois casos que apresentamos, em um opta
mos pela cistolitotomia, devido ao cálculo estar fixo 
à pa;ede vesical, e em outro fizemos litotrícia, pelo 
seu tamanho reduzido, mobilidade e permeabilida
de uretral. 
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J!: apresentada uma série de 351 casos de car
cinoma inoperável da próstata, tratados conservado
ramente e com follow-up detalhado. Todos os pa
cientes foram submetidos, quando necessário, a res
secção transuretral da obstrução urinária. 

O controle da neoplasia foi feito pela estroge
nioterapia e bloqueio da supra-renal, conforme pre
conizado por Huggins. 

A tabela I especifica a terapêutica empregada 
em cada grupo de casos. 

TABELA I 

Stilbestrol apenas 

Orquiectomia + Stilbestrol 

Orquiectomia + Stilbestrol + Cortisona 

35 casos 

194 casos 

19 casos 

o siltibestrol foi usado na dose diária de 1 a 
3 mg, não havendo, em nossa experiência, vanta
gem ou melhoria da doença com o uso de doses 
elevadas do estrógeno, que aumentava a ginecomas
tia, a intolerância gástrica ao medicamento e as 
complicações circulatórias. 

A cortisona foi usada inicialmente na dose equi
valente a 200 mg diários de hidrocortisona, dimi
nuindo-se progressivamente até atingir a dose de 
manutenção, em torno de 75 mg. 

Em nossa experiência, o bloqueio terapêutico 
da supra-renal só foi eficiente no controle da disse
minação metastática à distância, não respondendo 
bem nos casos com invasão local e das estruturas da 
cavidade pélvica. 

As tabelas II e III apresentam a evolução clí
nica dos casos, sendo forçoso concluir que a tera-
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peutica combinada - orquiectomia + stilbestrol + 
cortisona - constitui poderosa arma terapêutica, 
elevando o índice de sobrevida útil dos doentes por 
períodos acima de 5 anos em 20.5% dos casos. 

A cortisona só foi eficiente no controle metas
tático à distância, por períodos adicionais de 12 
meses. 
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TABELA II 

TEMPO VIVOS VIVOS ÓBITO 
DE E COM POR 

TRATA- BEM METÁS- CAUSAS, 
MENTO TASE VÁRIAS 

5 anos 10 casos 4 casos 8 casos 

4 - 5 anos 5 casos 3 casos 

3 - 4 anos 11 casos 1 caso I caso 

2 - 3 anos 15 casos 2 casos 9 casos 

I - 2 anos 20 casos 4 casos 

0- 1 ano 42 casos 9 casos 2 casos 

~ABELA III 

Metástases - 69 Casos 

OSTEOBLÁSTICAS ............................... . 

OSTEOLÍTICAS .................................... . 

OSTEOBLÁSTICA E OSTEOLÍTICA ...... .. 

TABELA IV 

ÓBITO 
POR 

METÁS-
TAS E 

3 casos 

2 casos 

1 caso 

1 caso 

63 casos 

4 casos 

2 casos 

68 Casos de Câncer de Próstata com Informações de 
"Follow-up" de 1 a 15 Anos 

14 casos vivos com mais de 5 anos ........ . 

5 casos vivos com mais de 4 anos .......... . 

12 casos vivos com mais de 3 anos .......... . 

17 casos vivos com mais de 2 anos .......... . 

20 casos vivos com mais de 1 ano .......... .. 

20.5% 

7.4% 

17.7% 

25.0% 

29.4% 
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leiomiossarcoma da próstata 

10S11: CURY - FRA!\CISCO R. RABELLO - ROG11:RIO H. SAYÃO 
Da Polícia Militar de São Paulo (SP) 

o sarcoma primário da próstata é uma rara en
tidade clínica. Cerca de 254 casos foram relatados 
até o fim de 1963, aos quais acrescentamos os de 
Trabucco, 1964, Otremba, 1964, 2 casos de Wong, 
1964, Hamlin, 1967, Weiner, 1967, Lange, 1967, 
Derdoy, 1967,2 casos de Shindo, 1968, Bapwa, 1968, 
e Rosenbaun, 1969. 

Destes sarcomas, somente cerca de 40 casos são 
leiomiossarcomas. 

Para Stirling e Ash, 14 o sarcoma da próstata 
ocupa somente 0,09% de todos os tumores malignos 
da próstata. Em 1.500 epiteliomas da próstata ob
servados na Clínica Mayo, entre 1940-1950, somente 
5 casos eram sarcoma, o que representa 0,3% de inci
dência. 8 

APRESENTAÇÃO DO CASO 

S . M . R . F., branco, espanhol, 63 anos, veio à 
consulta em 18-7-69, com queixas de dificuldade à 
micção e prisão de ventre. 

Relatava ter sido atendido em outro serviço de 
Urologia, 2 anos atrás, por apresentar quadro de 
retenção urinária aguda, tendo permanecido son
dado por alguns dias e tomando T ACE 2 drágeas 
ao dia. Melhorou por algum tempo, voltando a apre
sentar outros episódios esporádicos de retenção uri
nária, sendo a dose de T ACE aumentada para 6 
drágeas ao dia. 

Durante este período de 2 anos, por apresentar 
tendência a piora sintomatológica, procurou nosso 
Serviço. 

Ao exame físico - Paciente em bom estado ge
ral, normotenso, com punho-percussão lombar indo
lor e hipogástrio abaulado. Uretra permeável à Ne
laton 16 F, com grande resíduo. Toque: Reto ocupa-

do por grande massa tumoral, dura, fixa, regular, 
pouco dolorosa, com limites e tamanho difíceis de 
delimitação, devido à sua projeção superior, não 
atingível pelo dedo indicador. 

Exames complementares - v - tipo I: hematú
ria e leucocitúria. 2 - Uréia: 36 mg%. 3 - Hemogra
ma: dentro dos limites da normalidade. 4 - U.I.V.: 
dilatação dos grupos caliciais dos dois rins, com 
excreção regular. O ureter D. apresenta-se angulado 
em seu 1/3 inferior, pelo deslocamento vesical para 
a direita por massa que ocupa a pequena bacia (fig. 
1 ) . - U retrocistografia: Alongamento da uretra 
prostática, com deslocamento da bexiga para cima 

'e para a direita (fig. 2). 

Enema opaco - Reto sensivelmente desviado 
para a direita, com sua luz diminuída por compres
são extrínseca, estando o sigmóide deslocado para 
a direita e para cima, por massa tumor aI que ocupa 
a bacia. (figs. 3 e 4) . 

Exploração cirúrgica - Em 2-9-69, foi subme
tido a cirurgia transvesical, constatando-se tumora
ção bocelada do tamanho da cabeça de um feto, 
projetando-se pelo espaço retrovesical, deslocando a 
~exiga e o reto para a direita. Enucleação descen
dente feita com grandes dificuldades, pelas aderên
cias fortes com a bexiga e o fáscia retal. Aparente
mente, não se lesou a cápsula. Feito tampoIlamen
to da loja com gase iodoformada por 15 minutos e 
intenso uso do bisturi elétrico. Considerada satis
fatória a hemostasia, colocou-se Foley 24 na bexiga 
e Malecot 22 por cistotomia.' 

Evolução pós-operatória boa, tendo alta após 
12 dias, com incontinência ortostática, que melho
rou após dilatações uretrais, por volta do 40.0 dia. 
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Fig. 1 - Urografia excretora 20' com deslocamento lateral dir. 
da bexiea por tumor e:igante da próstata 

Fig. 3 - Enema opaco mostra tumor gigante da próstata. Nota .. se 
a latcralização, por compressão extrínseca do reto, e a elevação 

do sigmóide 

Fig. 2 - Uretrocistografia em tumor gigante da próstata. Nota-se 
a lateralização vesical e uretral à direita 

Fig. 4 - Enema opaco com desvio do relo-sigmóide para a direita, 
por tumor gigante da próstata 

Marcos
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Fil. S - Feixes compactos de tecido muscular liso com mitoses em 
l)equeno número 

Fi,. G - MesnllO aspecto que a figura anterior, em grande aumento 

Fig. 7 - Tumor gigal)te da próstata. U. V. pós-operatória: ecta.sia 
do 1/ 3 ureter inferior E 
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Exame anátomo-patológico: 

Macroscopia - A peça consiste de uma forma
ção irregular de tecido, pesando no conjunto 870 
gramas. Sua dimensões são 20x14xl0 cm, nas maio
res dimensões, com superfície externa de aspecto 
grosseiramente nodular, -tendo áreas rugosas, opacas 
e de cor cinza-escuro. 

Microscopia - Leiomiossarcoma da próstata 
com baixo grau de malignidade histológica (fig. 5 e 
figo 6). 

Evolução pós-operatória: 

27-1-70 - 1 - Uretrocistografia - refluxovési
co-uretral E. 2 - U. I. V. - grupos caliciais den
tro da normalidade, com o ureter E. ectásico e dila
tado em sua porção inferior. Bexiga centralizada e 
com aspecto normal (fig. 7) . 

Por apresentar queixa de evacuações aquosas 
e repetidas, assim como diminuição do débito uri
nário, foi levantada a hipótese de fístula vésico-re
tal. 

Procedeu-se a um enema opaco, havendo pas
sagem do contraste para a bexiga. 

Em meados de maio de 1971, implantação tu
moral no períneo, com enormes dificuldades à eva
cuação. Optou-se por colostomia definitiva, conti
nuando a haver saída de urina pelo reto. 

DISCUSSÃO 

Os leiomiossarcomas da próstata têm sua ori
gem dos elementos musculares do tecido mesodér
mico das porções terminais dos canais de W olff e 
Muller. 15 

Outros autores 16 acreditam que o sarcoma po
de estar associado com malformações embrioná
rias, prostatite preexistente e trauma do perí
neo. 

Fitz Patrick 18 acredita que eles se originem 
dos leiomiomas benignos que degeneram, tendo
os encontrado em 25% dos 35 casos por ele re
vistos. 

Grupo etário: Classicamente, o sarcoma da 
próstata é afecção dos jovens: 1/3 dos casos inci
dem antes dos 20 anos, 60% antes dos 50 anos e 

8% após os 50 anos. O caso por nós descrito é de 
paciente com 63 anos, caindo portanto no menor 
grupo etário. 

Sintomas e sinais: São os da obstrução uri
nária, havendo, em determinados casos, sintoma
tologia intestinal, por compressão extrínseca do re
to e sigmóide. 

O nosso caso apresentava esta característica, 
pelo seu imenso tamanho. 

O toque retal também é elucidativo, sentindo
se massa volumosa, lisa, regular, simétrica e amo
lecida. 

Esta descrição clássica fugiu ao encontrado 
em nosso exame, onde o tumor era irregular e de 
delimitação impossível de ser determinada pelo 
-toque. 

Diagnóstico diferencial: Jovens com súbito 
aumento da próstata são sempre suspeitos de te
rem sarcoma. 

Nosso caso, em especial, pelo seu volume anor
mal, teve seu diagnóstico inicialmente confundido 
com tumor do mesossigtna ou com neuroblastoma 
retroperitoneal. 

Tratamento: Os autores são concordes quan
to à indicação da próstato-vesiculectomia segui
da da radioterapia profunda ou cobaltoterapia. Nos 
casos avançados, opta-se pela cistostomia paliati
va OQ pela ressecção endoscópica associadas a ra
dioterapia. 

Resultados e prognóstico: Fitz Patrick, em 
25 casos submetidos à enucleação simples com ra
dioterapia, obteve o seguinte quadro de sobrevida 
- mais de 7 anos: 2 casos; mais de 3 anos: 3 casos; 
mais de 2 anos: 3 casos; com 1 ano: 1 caso; de 3 
meses a 8 meses: 4 casos. 

Graves e Coleman 19 têm 1 caso com 14 anos 
de sobrevida, único na literatura, após prostatecto
mia perineal. 

Nosso caso apresenta-se com 2 anos e 4 me
ses de sobrevida, havendo porém recorrência tu
moral perineal. 

Apesar de seu grau histológico tumoraI ter 
sido baixo, o paciente apresenta-se atualmente com 
seu estado geral comprometido. 
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RESUMO 

Trata-se de caso raro de tumor gigante da 
próstata, um leiomissarcoma, com longa evolução 
clínica. Submetido à próstato-vesiculectomia, apre
sentou, por volta do 900 dia, quadro de fístula 
vésico-retal. Atualmente, colostomia definitiva por 
implantação tumoral pcrineal, com estado geral 
comprometido nos 2 anos e 4 meses de sobrevida. 

SUMMARY 

The AA. present a case of giant tumor of 
prostate, a leiomyosarcoma, submitted to prostate
vesiculotomy, with vesico-rectal fistula on about 90 
days after operation. Actually, definitive colostomy 
has been established; neverthcless, general con
ditions are bad, on the 2-year survival of the 
patient. 
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prostatectomias em 10 anos de serviço 

EDUARDO CESAR CôRTES DE GOUV~A E SILVA - JOAQUIM RODRIGUES ALVES 
- SftRGIO D' AVILA AGUINAGA 

Do Hospital de Clínicas da U. E. R. J. (Rio de Janeiro) 

o presente trabalho visa estudo estatístico das 
prostatectomias realizadas nos 10 anos de Serviço 
de Urologia do Hospital das Clínicas da Universi
dade do antigo Estado da Guanabara. 

No sentido de fazer um bom levantamento, não 
pudemos incluir todos os casos, uma vez que, de
vido a convênio com o INPS, grande número de 
pacientes operados não possuía no arquivo um 
acompanhamento perfeito. 

O número de prostatectomias estudadas foi de 
447 casos, sendo 279 (62%) de tran~vesicais, 128 
(29%) de RTU e 40 (9%) de retropúbicas. O nú
mero muito menor de retropúbicas se justifica pelo 
fato de que começaram a ser feitas no serviço a 
partir de 1969, principalmente. A idade média dos 
pacientes operados foi de 67 anos, sendo 19,5% da 
raça negra e 80,5% da branca. 

Do ponto de vista das queixas, a mais comum 
foi a associação a polaciúria mais nictúria, em 85% 
dos casos. A retenção aguda também foi bastante 
significativa, com 176 casos (39%), talvez devido 
ao fato de que doentes de baixas condições sociais 
deixam para procurar o médico em último caso, 
sendo que grande número deles vêm encaminhados 
diretamente dos Hospitais de Pronto Socorro. 

Hematúria apareceu em 22 pacientes (5%), dos 
quais 9 eram adenocarcinoma e 13 adenomas be
nignos. 

O toque foi normal em 4% e a maior percenta
gem foi de próstatas grau lI, com 55%. Observamos 
também um número J:elativamente alto de degene
ração maligna em próstatas cujo toque parecia be
nigno, como veremos adiante. 

RETROPÜBICAS 
O tipo de incisão empregada foi na quase to

talidade a de Pfannestiel. O tempo médio de inter
nação pós-operatória foi de 13 dias, enquanto o de 
retirada de sonda foi de 8 dias. Das complicações, 
as que mais apareceram foram: abscesso de parede 

(12,5%), orquiepididimite (10%) e hemorragia pós
operatória (10%). Houve um caso de osteíte pú
bica e a taxa de óbitos foi de 7,5% (3 casos). O exa
me histopatológico mostra 15% de adenocarcinomas 
e 85% de adenomas. 

RESSECÇÃO TRANSURETRAL 

O tempo médio de internação pós-operatória 
nas RTU foi de 8 dias, sendo a sonda retirada com 
3 dias. Quanto às complicações, a orquiepididimite 
e as hemorragias obtiveram o maior saldo, com 14% 
e 8,5%, respectivamente. Houve perfuração de be
xiga em 7% dos casos, o que, embora sendo uma 
taxa alta, é compreensível, em virtude de ser um 
Hospital-Escola em que médicos, ainda não habi
tuados ao aparelho, aprendem· a manuseá-lo. O nú
mero de óbitos atingiu uma cifra de 5,4f . No exa
me histopatológico, o índice de adenocarcinomas foi 
a 27%, o que é explicado pelo fato de que em nosso 
Serviço os casos de Ca com obstrução são enviados 
para a Ressecção Endoscópica. 

TRANSVESICAIS 

O tipo de incisão mais empregada foi a me
diana (63,1%), porém no momento, praticamente, 
só usamos a transversa. O tempo médio de interna
ção pós-operatória foi de 15 dias, enquanto o de 
retirada de sonda foi de 10 dias. A sonda supra
púbica ainda é bastante usada por motivo de segu
rança, pois em enfermarias grandes dificilmente os 
operados recebem os cuidados necessários, princi
palmente à noite. As complicações mais comuns fo
ram abscesso de parede (8,2%), orquiepididimite 
( 5%) e hemorriga pós-operatória (10%). O índice de 
óbitos foi de 3% e o exame histopatológico apresen
tou 5,3% de adenocarcinomas. 

Não estudamos aqui os resultados obtidos a 
longo prazo, pois precisariam ser mais debatidos e 
iriam prolongar-se por demais, sendo assim motivo 
para um trabalho posterior. 
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cirurgia casos % 

t ransvesic.. 279 62 

r t u 1 2 8 2 9 

r P 4 O 9 

queixas n~ % 
T o q u e 

retenção 176 3 9 g r a u n~ % 

hematúria 22 5 
n o r m a I 2 O 4 

polac.+nict. 380 85 I 5 7 1 3 

nictúria 27 6 II 244 55 

polaciúria 40 9 III 95 2 1 

IV 31 7 

R P R T U Transves. 

t. interno 

põs- operat. 
1 3 8 1 5 

t. retirada 
8 3 1 O 

da sonda 

-c o m p I i c a ç o e s 

R P RTU Transves. 

abcesso par. 12,5 % - 8,2 % 

orquiepid. 1 O 1 4 5 

hemorragia 1 O 8,5 10 

pe rf. b exi ga - 7 -
Ó bit o 7,5 5,4 3 

h ist o patológico 

R p R T U Transves. 

Ca 1 5 % 27 % 5,3% 

adenoma 85 73 94,7 

J. Sr. Urol. - Vol. 1 N.o 4 - 1975 



câncer da próstata 

HÉLIO MENDES DE FREITAS 

Do Hospital dos Servidores do Estado (HSE) 

Os aspectos clínicos apresentados nesta pesqui
sa foram obtidos através da revisão de 167 casos 
clínicos de câncer da próstata atendidos na Clíni
ca Urológica do Hospital dos Servidores do Es
tado. 

1 - INCIDP.NCIA: IDADE E COR 

o câncer da próstata é uma patologia de ele
vada incidência clínica nas 6.a e na 7.a décadas 
de vida, alcançando 77,2% dos doentes relaciona

Em 37,5% dos doentes, que apresentaram uma 
patologia tumoral maligna associada, esta foi vesi
cal (Tabela V). 

40 a 49 50 - 59 

2(1,2%) 24 (14.4%) 

TABELA I 

Idade 

60 - 69 70 -79 

63 (37.7%) 66 (39.5%) 

80 - 89 90 - 100 

11(6.5%) 1 (0,6%) 

dos. A 5.a década de vida representa a faixa etá- 167 doentes 

ria que mais se aproxima destes dois grupos, com 
uma incidência, comparativamente, bem menor de TABELA 11 

14,4%. Cor 

A cor branca reuniu a grande maioria (quase a 
totalidade) dos 167 doentes. 

BRANCA PARDA PRETA 

As tabelas I e II apresentam a distribuição dos 145 (86,8%) 11 (6.5%) 11 (6.5%) 

doentes, respectivamente, nas várias idades e na 167 doentes 

dependência da cor. 

2 - HISTOPATOLOGIA. ADENOCARCINOMA 
DA PR6ST AT A E HIPERPLASIA FlBROADE
NOMATOSA. PATOLOGIA TUMORAL MALIG
NA ASSOCIADA 

Nenhuma relação foi evidenciada entre os vá
rios graus de adenocarcinoma da próstata e as par
ticularidades estudadas nos vários aspectos clínicos 
deste trabalho. A tabela lU informa a distribuição 
dos tipos histopatológicos encontrados nesta série 
e doentes. A coexistência de adenocarcinoma da 
próstata com hiperplasia fibroadenomatosa, no 
mesmo doente, foi de 10,8%. A incidência não si
multânea de adenocarcinoma da próstata e hiper
plasia fibroadenomatosa, no mesmo doente, foi de 
6,5%, aparecendo a intervalos muito variáveis (ta
bela IV). 

TABELA III 

H istopatología 

ADENO- CLASSI-
GRAU GRAU GRAU GRAU INDI- CARCI- FICAÇÃO 

I II III IV FEREN- NOMA E INCOM-
CIADO HlPER- PLETA 

PLASIA 

14(8.4%) 61 (36.5%) 62 (37.1%) 7 (4.2%) 1 (0.6%) 18 (10.8%) 4 

167 doentes 

3 - METÁSTASES 

3.1 - Tipos e distribuição - A presença de 
metástases nesta série de doentes foi estudada em 
dois grupos: um com metástases já existentes n~ 
ocasião do diagnóstico do câncer da próstata e ou
tro grupo no qual as metástases apareceram poste
riormente, já no decorrer do tratamento. Neste úl
timo grupo, os aspectos clínicos foram obtidos de 
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117 doentes, porque 50 doentes não mantiveram 
mais contato com o Hospital, após diagnosticado o 
câncer da pr6stata e iniciado o tratamento. 

Os tipos de metástases e sua distribuição en
contram-se na tabela VI. As metástases foram en
contradas em 33,8% (46 doentes) do grupo estudado 
e destes, em quase a metade (12,5%), foram diag
nosticadas simultaneamente com o câncer da pr6s
tata. Nestes 46 doentes, foram evidenciadas 53 
metástases, das quais 81,1% foram 6sseas. Embora 
as metástases do câncer da: pr6stata sejam mais fre
qüentemente do tipo osteoblástico, no grupo estu
dad<} foram encontradas metástases do tipo osteo
lítico em 23,2% e que, somados àqueles casos clíni
cos nos quais a incidência metástica óssea foi mista 
(osteoblástica e osteolítica) no mesmo doente, ele
vam este percentual para 44,1%. 

TABELA IV 

Híperpla.ria Fíbroadenomatosa e Adenocarcinoma 

INCIDÊNCIA 
PRAZO ENTRE AS DUAS 

PATOLOGIAS 

Mínimo 2 Anos 
11 (6.5~;';) 

Máximo 12 Anos 

1{í7 doentes 

TABELA V 

Patologia Tumoral Associada Maligna 

Bexiga 6 

Pele 3 

Palato 1 

f 
Esôfago 

1 (E Estômago) 

Estômago I 

Colon 
Descendente 1 

Reto 1 

Cérebro I 

Plexo 
Braquial 1 

Total 16 
(9.5%) 

167 doentes 
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A presença de metástases viscerais, apenas em 
dois casos (metástases pulmonares), não foi acom
panhada de metástases ósseas. 

A única metástase ganglionar aparente foi diag
nosticada na região cervical direita, constituindo o 
sinal denunciador do câncer da pr.6stata, em doente 
na quinta década de vida. 

TABELA VI 

Metástases; Incidência e Localização 

SIMULTÂNEAS . POSTERIORES 
COM O AO 

DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO 
DE CaP DECaP 

Osteobl. 11 13 

. {O",OOI" 6 4 
Osseaj 

, Mistas 3 6 

Sub-Total 20 23 

Pulmonar 3** 3** 

Hepática 1* 1 

Medular 1* -

Ganglionar 1* -

Totais 21 (12.5% de 25 (21.3% de 
167 doentes) 117 doentes) 

* com metastases ósseas 
** em dois doentes com metástases ósseas 

TABELA VII 

Metástases Simultâneas com o Diagnóstico. Evolução até o 
último Contacto ou 6bito 

I: ACOMPANHADOS ATÉ ACOMPANHADOS ATÉ 
1 ANO E MEIO 3 ANOS 

58.3% 41.6% 

12 doentes 

3.2 - Prazos de ocorrência e evolução clínica 
-' No grupo de doentes que já apresentavam metás
tases,' na datado diagnóstico do câncer da próstata, 
nenhum deles foi acorripanhado além de 5 anos, 
ocorrendo o último contato ou óbito, no máximo, 3 
anos após (tabela VIII). Este grupo não teve incluí
dos 9 doentes, que não mantiveram contato com O 

Hospital, após o diagnóstico e o início do tratamen
to. A ocorrência de metástases e a evoluç'âo dos 
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doentes, no segundo grupo, isto é, entre os doentes 
com metástases posteriores ao diagnóstico de cân
cer da próstata estão apresentadas nas tabelas VIII, 
IX e X, nas quais se observa que: 

3.2.1 - em 20% dos doentes, o aparecimento 
das metástases ocorreu com mais de 5 anos de inter
valo, sendo que num deles o prazo foi de 9 anos; 
ap6s o aparecimento das metástases, somente 15,3$ 
foram acompanhados além de 5 anos (um até 11 
anos; e 12 doentes já excluídos deste percentual 
não mantiveram contato com o Hospital, após o 
diagnóstico das metástases); 

3.2.2 - 36$ destes doentes foram acompanha
dos além de 5 anos, a partir da data do diagnósti
co do câncer da próstata (um deles foi acompanha
do até 11 anos). 

TABELA VIII 

Com Metástases Posteriores ao Diagnóstico de Ca P Prazo 
de Ocorrência 

ATÉ 2 ANOS APÓS ACIMA DE 5 ANOS APÓS 
O DIAGNÓSTICO O DIAGNÓSTICO 

52% 20% 

25 doentes 

TABELA IX 

Com Metástases Posteriores ao Diagnóstico de Ca P 
Evolução até o Oltimo Contacto ou Óbito 

ACOMPANHADOS ATÉ ACOMPANHADOS ALÉM 
3 ANOS APÓS O DE 5 ANOS APÓS O 
DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO 

52); 36% 

25 doentes 

TABELA X 

Metástases Posteriores ao Diagnóstico de Ca P Evolução 
desde o Aparecimento das Metástases até o Oltirrw Contacto 

ou Óbito 

ACOMPANHADOS ATÉ ACOMPANHADOS ALÉM 
O L" ANO DE 5 ANOS 

61.5% 15.3% 

13 doentes 

3.3 - Variações das fosfatases - Nos portado
res de metástases, o aumento da fosfatase ácida foi 
encontrado em maior número de doentes e em 
maiores taxas entre aqueles cujas metástases já exis
tiam na data do diagnóstico do câncer da próstata. 

Nos outros doentes, nos quais as metástases surgi
ram, posteriormente, já na vigência do tratamento, 
as variações para mais ocorreram com taxas meno
res e em menor número de doentes. Estas varia
ções quase que foram nos dois grupos inversamente 
proporcionais, como mostra a tabela XI. 

r As variações da fosfatase alcalina foram quase 
proporcionais nos dois grupos, não sendo aparente
mente, portanto, influenciadas pelo tratamento ins
tituído. 

TABELA XI 

Variações das Fosfatases 

GRUPO COM METÁSTASES GRUPO COM 
METÁSTASES POS: SIMULTÂNEAS COM O 

DIAGNÓSTICO DE CaP TERIORES AO 
DIAGNÓSTICO DE 

CaP 

o:! T 12 4 

~ N 4 14 -<t: 

o:! T 12 8 
~ 
~ N 3 4 <t:: 

TABELA XII 

Tratamento Operatório 

CIRURGIA CIRURGIA NÃO OPERADOS 
ABERTA ENDOSCÓPICA 

82(49.1) 79(47.3) 6 (3.5) 

167 doentes 

3.4 - Tratamento operatório e metástases -
Praticamente, igual número de doentes teve trata
mento com cirurgia aberta e com cirurgia endos 
cópica transuretral (tabela XIII). 

Os vários aspectos clínicos relacionados com 
presença de metástases - ocorrência e cvoluçã 
clínica - e o tratamento operatório estão consígn 
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TABELA XIII 

Tratamento Operatório e Et;olução com as Metástases 

Grupo com Metástases Posteriores ao Diagnóstico de C a P 
Grupo com Metástases 

Simultâneas com o Prazo de Ocorrência Evolução a Partir do Evolução a Partir do 
Diagnóstico de CaP Diagnóstico CaP até U C Aparecimento das Metástases Tratamento 

ouOb. ao U.C. ou Ob. 
Operatório 

Acompa- Acompa- Acompa- Acompa-
nhados Acompa- nhados nhados Acompa- nhados 

Até I Ano nhados Além de Até 3 Anos Além de nhados Além de 
e Meio Até 3 Anos Até 2 Anos 5 Anos E Meio Até 5Anos Até I Ano 5 Anos 

Ressecção 42.8% 57.1% 73.3% 6.6% 66.6% 33.3% 62 .5~-;; 25% 
Endoscópica 

Cirurgia 
Aberta 50% 50% 22.2~~ 44.4~~ 33% 33% 75% -

% calculado somente entre os doentes com o mesmo tratamento operat6rio no subgrupo. 

dos na tabela XIII. A comparação é feita somente 
com os percentuais, os quais foram obtidos entre 
os doentes que tiveram o mesmo tipo de trata
mento cirúrgico, no mesmo subgrupo clínico. 

N os casos cujo diagnóstico do câncer da prós
tata foi feito simultaneamente com a presença de 
metástases, os aspectos clínicos comparados em per
centual, embora um pouco mais favoráveis ,aps ca
sos tratados com ressecção endoscópica transuretral, 
são muito parecidos. No grupo dos doentes cujas 
metástases surgiram posteriormente ao diagn6stico 
do câncer da próstata e já sob tratamento, nota-se 
o seguinte: 

3.4. 1 - nos doentes tratados com ressecção en
doscópica transuretral, a ocorrência de metástases, 
na grande maioria, 73,3%, deu-se até dois anos após 
e 33,3% foram acompanhados além de 5 anos (um 
até 11 anos); 
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3.4.2 - nos doentes tratados com cirurgia 
aberta, as metástases apareceram, na maioria, após 
5 anos (44,4%), sendo acompanhados além 'de 5 
anos 33,3% dos doentes assim tratados; 

3.4.3 - após o aparecimento das metástases, 
foram acompanhados, apenas, por um ano 75% dos 
doentes operados com cirurgia aberta, enquanto que 
25% dos operados com cirurgia endoscópica transu
retraI foram acompanhados, além de 5 anos (um 
até 11 anos), 

Entre os doentes que não tiveram tratamento 
cirúrgico, 3 estãoinduídos no grupo cujas metás-" 
tases já existiam na ocasião do diagnóstico do cân
cer da próstata e foram acompanhados até um ano 
e meio após; e um apresentou metástases 3 anos e 
meio depois do diagnóstico e foi acompanhado du
rante 5 anos. 



uretroplastia por enxerto livre de pele 

GERALDO TERRERI - EMAJ',;UEL LEAL CHAVES - \VIL~f"R CALIL MELLO 

- EDSON PIRES 

Os autores apresentam quatro casos em que 
foi feita a uretroplastia com enxerto livre de pele 
do prepúcio. 

A l.a operação foi efetuada há três anos e a 
última há quatro meses. 

Todos os pacientes apresentavam estenose de 
uretra de pequena extensão, bem evidenciada na 
uretrografia pré-operatória. 

O controle operatório se baseou em dados clí
nicos e exames radiológicos com três meses ou mais 
após a cirurgia. 

TÉCNICA CIRúRGICA 

1 Via de acesso à uretra. 

2 Incisão longitudinal da uretra estenosada, 
numa extensão de 1 cm proximal e distaI à lesão. 

3 - Sutura do retalho de pele do prepúcio a 
cada bordo da uretra incisada. 

4 - Cateter de Foley por 3 semanas. 

Fig. 1 - Técnica cirúrgica 

248 

RESULTADOS 

Em três casos, os resultados foram excelentes, 
estando os pacientes assintomáticos e considerados 
curados pela comprovação da uretrografia. 

No caso restante, o resultado não foi totalmen
te satisfatório. Apesar de o paciente apresentar me
nos sintomas do que antes da operação, a dilata
ção uretral foi necessária. 

Caso 1 - R. B. S., casado, 54 anos, brasileiro, 
branco. Situação pré-operatória: dilatações uretrais 
freqüentes. Operado há 3 anos. Situação atual: As
sintomático. 

Fig. 2 - Pré-operatório (Caio 1) 

Fie. 3 - PÓI-operatório (Caio 1) 
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URETROPLASTIA 

Caso 2 - J. V. M., solteiro., 32 anüs, brasilei
ro., branco.. Situação. pré-üperatória: dilatações ure
trais freqüentes. Operado. há 2 anüs e 6 meses. Si
tuação. atual: Assintümáticü. 

Fi,. 4 - Pré-operat6rio (Caso 2) Fig. 5 - Pós-operatório (CaIo 2) 

Caso 3 - A. G. D., casado., 52 anüs, brasi
leiro., pardo.. Situação. pré-üperatória: ressecçãü 
transuretral de próstata, há 2 anüs. 2 meses após 
apresentüu sintümatülügia de übstruçãü urinária 
baixa. Operação. há 1 ano. e 6 meses. Situação. atual: 
Assintümáticü . 

Fig. 6 - Pré-operatório (Caso 3) Fig. 7 - Pós-operatório (Caso 3) 
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Caso 4 - J. T . O., casado, 42 anos, brasileiro, 
pardo. Situação pré-operatória: traumatismo de ure
tra há 9 meses, disúria, diminuição da força e do 
calibre do jato urinário, polaquiúria e nictúria in
tensas 4 meses após. Operado há 4 meses. Situação 
atual: Dilatação uretral. 

FiC. 8 - Pré-operatório (Caso 4) 

FiC. 9 - pó.-operatório (Caso 4) 

CONCLUSOES 

A terapêutica clrurgica de estenose de uretra, 
com outras técnicas de uretropJastia, já está bem 
estabelecida e equacionada. 

A técnica do enxerto livre de pele do prepúcio 
é, sem dúvida, mais uma cirurgia que podemos efe
tuar com a finalidade de cura, principalmente pela 
sua extrema faêilidade e simplicidade de execução. 

RESUMO 

Os autores apresentam 4 casos de estenose da 
uretra operados pela técnica do enxerto livre de 
peje de prepúcio. 

Relatam sucintamente a técnica efetuada. 

A avaliação clínica e radiológica pré e pós-ope
ratória é feita, demonstrando os resultados da cirur
gia executada. 

SUMMARY 

The AA. present four cases of urethral stenosis 
operated by means of preputiaJ skin free graft. 

Clinic and radiologic pre and post-operative 
evaluation are made, demonstrating good results of 
the employed technique. 
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carcinoma epidermóide do " . penls 

RUY PINTO CUNHA 
Da Clínica Urolól{ica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco 

I - INTRODUÇÃO 

o carcinoma epidermóide do pênis apresenta 
uma alta freqüência no Estado de Pernambuco. 
Num período de 10 anos, isto é, de janeiro de 1963 
a dezembro de 1972, foram admitidos e tl'atados 
dessa doença, no Hospital do Câncer de Pernam
buco, um total de 354 pacientes, a maioria em está
dio clínico avançado. 

Embora o nosso estudo seja restrito a um úni
co hospital, acreditamos representar uma amostra
gem bem significativa da situação no Estado de Per
nambuco, uma vez que se trata de um hospital espe
cializado no tratamento do câncer, que recebe pa
cientes de todas as cidades do interior e encaminha
mentos dos principais hospitais da capital. 

Os trabalhos publicados a respeito do assunto 
são unânimes em referir que o câncer do pênis é de 
elevada freqüência nas regiões de baixo nível só
cio-econômico, e, ao contrário, de baixa freqüência 
nas regiões desenvolvidas, isto é, de bom nível só
cio-econômico. Fato importante assinalado pelos 
autores é a presença de fimose na maioria dos pa
cientes, e a quase inexistência da doença entre os 
povos que se submeteram a circuncisão na infân
cia. 

11 - MATERIAL E MF;TODO 

O nosso material consta de 354 pacientes por
tadores de carcinoma epidermóide do pênis, matri
culados no Hospital do Câncer de Pernambuco, no 
período de janeiro de 1963 a dezembro de 1972, ou 
seja, nos últimos 10 anos. 

Todos os casos tiveram comprovação histopa
to lógica. 
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III - RESULTADOS E COMENTARIOS 

No período assinalado, foram matriculados no 
Hospital do Câncer de Pernambuco 4.408 pacientes 
do sexo masculino, portadores dos mais diversos ti
pos de câncer. 

O carcinoma epiderm6ide do pênis apresentou 
uma freqüência de 354 casos, correspondendo a 
8,3% do total de cânceres do sexo masculino. 

A análise estatística dos 354 casos foi a que 
se segue: 

QUADRO I 

Idade 

GRUPO ETÁRIO I Casos r % 
20 - 30 9 2,5 
31 - 40 51 14,4 
41 - 50 78 22,0 
51 - 60 98 27,9 
61 -70 84 23,6 
71 - 80 26 7,3 
81 - 90 8 2,3 

Total 354 100;0 

Como se observa do quadro acima, a doença 
atinge uma longa faixa etária, desde que variou 
dos 20 aos 90 anos. O paciente mais jovem ti
nha 23 anos e o mais velho 90. O grupo etário 
onde predominou a doença foi o de 50 a 60 anos. 

COR 

Bramca 
Parda 
Pre~a 

Total 

QUADRO 11 

Cor 

1 CASOS 

115 
189 
50 

354 

1 

A cor mais atingida foi a parda e a menos a preta. 

251 

% 

32,4 
53,4 
14,2 

100,0 
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PROFISSÃO 

Lavrador 
Ambulante 
Outras 

Total 

QUADRO III 

Profissão 

I Casos 

214 
037 
103 

354 

I % 

60,4 
10,4 
29,2 

100,0 

A profissão de lavrador predominou em rela
ção às demais, perfazendo 60% dos casos. A men
cionada profissão é exercida por homens do mais 
baixo nível sócio-econômico, residentes, em sua 
maioria, em sítios localizados em zonas afastadas 
dos municípios, que não dispõem de serviços de 
água e esgoto. Costumam banhar-se em rio e não 
adotam bons hábitos de higiene, principalmente 
no que se refere à limpeza do pênis após o coito. 

Em vista do exposto, são sujeitos a processos 
inflamatórios, os quais determinam um fator irrita
tivo crônico, que, segundo os autores, é o principal 
fator determinante do câncer do pênis. 

QUADRO IV 

Procedência 

PROCEDÊNCIA I CASOS I % 

Interior 223 65,8 
Capital 93 26,3 
Outros estados 28 7,9 

Total 354 100,0 

Como era de se esperar, a maior incidência re
caiu sobre os pacientes procedentes do interior, on
de o nível sócio-econômico é bem inferior ao da 
capital. Entre esses pacientes, a quase totalidade 
era de lavradores, e, entre os da capital, predomina
ram também aqueles das mais baixas categorias 
sociais, como sejam: ambulantes, pedreiros, pesca
dores, serviçais, etc. 

QUADRO V 

Fimase 

HISTÓRICO I CASOS I % 

Fimose 242 68,3 
s/Fimose ou s/Refe-
rência 112 31,7 

Total 354 100,0 

Como se verifica do quadro acima, quase 70% 
dos pacientes referiram ser portadores de fimose. 
Entre esses pacientes estão incluídos aqueles que 
apresentavam o prepúcio recobrindo toda a glan
de, embora permitindo exteriorizá-la com a retra
ção do prepúcio. 

A fimose é considerada como um fator pre
disponente do câncer do pênis pela dificuldade 
que oferece a uma boa higiene da glande. Assim, 
os portadores de fimose, além da retenção do es
megma, apresentam também acúmulo dos produ
tos de decomposição da urina no saco prepucial. 
Em tais circunstâncias, a infecção secundária (pos
tites, balanopostites, etc.) é comum e se compor
ta, como já referimos, como um fator irritativo crô
nico da pele do prepúcio e glande, podendo indu
zir o câncer. 

111 - QUADRO CLtNICO 

Sendo a doença de evolução muito longa e os 
pacientes de baixo nível sócio-econômico, procura
ram eles o hospital numa fase muito avançada. 
Dessa forma, o sintoma mais freqüente referido foi 
a tumoração, que, em alguns casos, de tão avança
da, chegava a ,destruir o prepúcio e infiltrar toda 
a glande. Em seguida, predominou, no quadro clí
nico, a presença de fimose com edema e endureci
mento da glande, observando-se, algumas vezes, 
presença de secreção muco-sanguinolenta ou muco
purulenta fétida. 

Em menor freqüência, apresentavam simples 
ulceração; fimose sem edema, mas com intenso 
prurido; lesões de aspecto verrucoso, etc. 

O câncer do pênis utiliza, preferencialmente, a 
via linfática para as suas metástases, e, raramente, 
a via hematogênica. 

Nos· nossos casos, as metástases mais comuns 
foram para os nódulos linfáticos ínguino-crurais; 
porém, naqueles casos em estádio clínico muito 
avançado, encontramos também acometimento dos 
gânglios intrapelvianos. 

IV - TRATAMENTO 

A conduta terapêutica para o tratamento do 
carcinoma epidermóide do pênis, no Hospital do 
Câncer de Pernambuco, variou com o estádio clí
nico da doença. 
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o esquema utilizado foi o seguinte: 

1) CIRURGIA: 

a) Amputação parcial 

b) Amputação parcial mais linfadenec
tomia bilateral 

c) Amputaç io total 

d) Amputação total mais lintadenecto
mia bilateral. 

2) RADIOTERAPIA 

a) Roentgenterapia 

b) Cobaltoterapia ou Cesiumterapia. 

3) ASSOCIAÇÃO DE CIRURGIA COM RA
DIOTERAPIA. 

v - CONCLUSõES 

1) No período de 10 anos - janeiro de 1963 
a dezembro de 1972 -, foram matriculados no Hos
pital do Câncer de Pernambuco 4.408 pacientes do 
sexo masculino, portadores dos mais diversos tipos 
de câncer. Entre esses casos, 354 foram de· carci
noma epidermóide do pênis, o que corresponde a 
8,3%. 

2) A doença atingiu uma faixa etária muito 
grande, variando dos 20 aos 90 anos, com maior fre
qüência entre os 50 e 60 anos. A idade média foi 
um pouco inferior à apresentada pela maioria dos 
autores, que se achava entre os 60 e 70 anos. 

O paciente mais jovem tinha 25 anos e o mais 
velho 90. 

3) A cor parda predominou em relação às 
demais, vindo a preta em último lugar. Na Ingla
terra, segundo Anderson, a doença é mais freqüen
te na raça negra. 

4) A profissão de lavrador, exatamente a de 
mais baixo nível sócio-econômico, correspondeu a 
60,4%, superando todas: as outras. 

Isso vem comprovar as afirmativas dos autores 
de que a doença é quase apanágio dos povos sub
desenvolvidos, de categoria sócio-econômica inferior 
e que não cultivam bons hábitos de higiene. 
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5) O grande contingente de pacientes veio 
das cidades mais longínquas do interior do Estado, 
onde predominam os lavradores, homens de profis
são rural, que dispõem de precaríssimos recursos 
para as suas manutenções e habitam casas as mais 
modestas, sem o menor conforto e higiene. 

6) A fimose se fez representar em 68,3% dos 
pacientes. Todos os autores, sem exceção, procura
ram relacionar o câncer do pênis com a fimose, pe
las dificuldades que oferece à sua higiene, deter
minando coleção de esmegma e produtos de decom
posição da urina no saco prepucial e proporcionan
do condições propícias aos processos inflamatórios 
(postites, balanopostites). O fator irritativo crô
nico decorrente dessas infecções e o esmegma -
que, segundo a maioria dos autores, tem proprie
dades cancerígenas - são, sem dúvida nenhuma, os 
principais elementos determinantes do câncer. 

7) Sendo a doença de evolução clínica longa 
e os pacientes de nível sócio-econômico inferior, 
procuraram eles o Hospital em fase adiantada, 
quando o principal sintoma referido era, na maior 
parte dos casos, a tumoração. 

Muitos pacientes apresentavam, nessa altura, 
metástases ínguino-crurais evidentes, algumas ve
zes já ulceradas. 

8) Deixamos de apresentar conclusões sobre 
os resultados do tratamento pelas dificuldades no 
seguimento dos pacientes, não só por deficiências 
próprias do Hospital nesse setor, como também 
porque os pacientes, após alguns meses, abandona
vam o tratamento, não mais voltando para controle. 
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fratura do corpo cavernoso do 
durante intercurso sexual 

" . penlS, 

DIANARY PEREIRA DE MORAES 
Uberlândia - MG 

INTRODUÇÃO 

A função do pems, seja como órgão genital, 
ou como parte integrante do sistema urinário, é de 
importância básica para a vida do homem, e, mui
tas vezes, para a pr6pria continuidade de uma vida 
conjugal. Daí, o grande cuidado que devemos ter, 
na orientação do tratamento de qualquer patologia 
que envolva esse órgão. 

Em psicopatas, é comum observarmos trauma
tismos, que variam desde as simples introduções de 
corpos estranhos na uretra (arames, fios elétricos, 
galhos vegetais), de objetos constritores no pênis 
(anéis, molas espirais, fragmentos de tubos condu
tores de água), com finalidades de masturbação, 
até às auto mutilações, como queimaduras e, mcs
mo, amputações parciais e totais. Já tivemos opor
tunidade de observar e tratar todos esses tipos de 
aberrações e lesões. 

As lesões traumáticas, em indivíduos normais, 
são raras, principalmente as do tipo de fratura do 
pênis. Este, em estado flácido, somente é. lesado 
quando há traumas externos, como acidentes auto
mobilísticos, injúria de guerra (balas, estilhaços de 
granada, de minas), ou por agressões criminosas. 
Quando em estado de ereção, o órgão passa a cons
tituir um corpo rígido, estado este mais sujeito a 
angulações bruscas, que trazem roturas da fâscia de 
Buck e até fraturas dos corpos cavernosos. 

Vários auotres 1,2,3, r" a, 8 discorrem sobre o as
sunto, sem apresentar, entretanto, casos concretos. 
No Brasil, o Prof. Afiz Sadi 7 cita 4 casos, sendo 3 
com rotura da fáscia de Buck e 1 atingindo os cor
pos cavernosos com lesão das artérias cavernosas 
(a. profunda), todos eles ocorridos durante cópulas 
violentas, logo após o' casamento, com pressão do 
órgão erétil sobre o pubis da mulher. Tratados ci-
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rurgicamente, o que teve fratura dos corpos caver
nosos tornou-se impotente, enquanto que os outros, 
atingidos apenas com rotura da fáscia de Buck, re
cuperaram sua função sexual. 

Em 1967. Kallás 4 apresentou uma fratura do 
pênis durante cópula extraconjugal, atendido em 
1966, apenas com diagnóstico clínico, pois optou 
pelo tratamento conservador e não teve, assim, opor
tunidade de comprovar a extensão das lesões. Con
seguiu, com sua conduta clínica, que o paciente 
reiniciasse suas relações sexuais, alguns meses de
pois. 

MÉTODO 

Em 8 de agosto de 1968, fomos procurados, às 
11 horas, por um paciente que dizia ter "quebrado" 
o pênis, durante cópula com a esposa, ocorrida na
quela manhã, cerca de 3 horas antes. Afirmou que 
o coito se realizava em posição normal (ela em 
decúbito dorsal, ele em ventral) e, durante os mo
vimentos ativos do paciente, com o pênis plena
mente erecto, este saiu do canal vaginal. Imediata
mente, tentou nova .arremetida, com toda a força 
que lhe foi possível. Naquela fração de tempo, a 
esposa se apercebeu da violência do golpe do com
panheiro e, automaticamente fez ligeiro movimen
to lateral para a esquerda, indo o pênis de encon
tro à sua prega genito-crural direita, sobre o ramo 
inferior do púbis e ísquio direitos. Houve angulação 
brusca do pênis, da direita para a esquerda, com 
um som de estalido abafado, "como se tivesse que
brado um osso" (sic). Sentiu, apenas, ardor no lo
caI (negou sempre qualquer dor de caráter agudo, 
naquele momento), que se tornou constante, ao 
mesmo tempo em que notou intumescimento local, 
angulação do membro e coloração vermelho-azu
lada. Não completou a cópula. 
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256 D. PEREIRA DE MORAES 

Paciente G. L. M., registro clínico n. ° 1. 748 e 
hospitalar n.O 381-INPS, branco, 32 anos, 1,56 me
tros, 56 kg, natural de Araguari (MG), casado, 6 
filhos, torneiro-mecânico, residente em Uberlândia 
(MG). Antecedentes mórbidos: apenas 2 blenorra
gias, curadas e sem seqüelas, foco dentário removi
do, e amigdalites freqüentes. Micções normais, fre
qüência diurna de 3 a 4 vezes, noturna nula, sem 
quaisquer outras queixas. Ao exame objetivo: mu
cosas coradas, bem hidratado; T. A. de 110 x 70 
mmHg, pulso, 68 bpm; cabeça, pescoço, tórax, abdo
me e membros normais. Genitais externos: pênis 
edemaciado, com infiltração sangüínea, cor roxo
negra até o prepúcio, onde apenas pequena porção 
do dorso não estava escurecida. Área abaulada, fir
me, sensível, à direita do dorso do corpo peniano, a 
uns 4-5 cm da base, produzindo angulação do -'falo 
para a esquerda. Glande normal. Micções normais, 
urinas claras, jato livre. Não se notava infiltração do 
hematoma na base do pênis, junto ao púbis. 

Em tais circunstâncias, Hinsbury-White 3 acon
selha a intervenção cirúrgica, numa tentativa de se 
evitar a futura falência de erecções. Segundo esse 
autor, se a ereção viesse a ocorrer, o segmento pro
ximal funcionaria normalmente, enquanto que o 
distaI permaneceria flácido, tornando-se erecto so
mente mais tarde, sem qualquer sincronismo. 

Entretanto, optamos, temporariamente, pela 
conduta expectante: anti-hemorrágico. (Premarin 
intravenoso, 20 mg); cloranfenicol, 500 mg IM, de 
12/12 hs; clorpromazina (Amplictil), 25 mg oral, de 
6/6 hs; e nitrazepam (Mogadon), 5 mg à noite. 
Mantido sob observação. 

N a manhã do dia seguinte, notamos os sinais 
descritos por Smith, 8 com nítida progressão da he
morragia no local e, através da fáscia de Colles, 
completou-se a infiltração prepucial, atingindo a 
base do pênis, regiões mais altas da bolsa escro
tal e o tecido subcutâneo do pré-púbis (fáscia de 
Camper), que se encontravam muito sensíveis. 

Intervenção cirúrgica no dia 9 de agosto, com 
duração de 50 minutos, sob anestesia geral. Incisão 
longitudinal sobre o centro da angulação, notan
do-se infiltração sangüínea na fáscia de Colles, com 
roturas longitudinais da fáscia de Buck e presença 
de volumoso coágulo negro abaixo da mesma, tam
ponando as duas extremidades rotas do corpo ca-

vernoso direito. Este se encontrava quase totalmen
te seccionado no sentido transversal, e unido ape
nas por tênue camada da albugínea, junto ao septo 
intercavernoso. Após remoção do coágulo maior e 
dos fragmentos moldados nas cavernas das extremi
dades, verificamos ótimo fluxo sangüíneo. Preferi
mos não ligar a artéria profunda (artéria central). 
Anastomose término-terminal, com pontos separa
dos de sertix mononylon 5-0 em torno de toda a al
bugínea. Dreno fino de Penrose. Pontos separados 
na fáscia de Buck com catgut simples, sertix 4-0. 
Pontos de algodão na pele. 

Pós-operatório com analgésicos, antibiótico 
(cloranfenicol, 1 g ao dia) e sedativos (Amplictil, 
25 mg de 8/8 hs, Gardenal 0,10 g à noite). Os se
dativos representavam uma tentativa de evitar ere
ções no pós-operatório im.ediato. Entretanto, essas 
erecções ocorreram desde o término da anestesia, e, 
a partir do 2.° dia, contrariando ordens médicas, o 
paciente excitou-se em jogos amorosos com a espo
sa, com ereções freqüentes. Removido o dreno com 
24 horas e alta hospitalar com 72 horas. Remoção 
dos pontos da. pele no 8.° dia. 

RESULTADOS 

Decorridos 15 meses, a não ser pequeno nódu
lo duro no local operado, há total normalidade: ere
ções perfeitas, sem angulação do pênis, relações in
nolores, ejaculações normais. Não se manifestou epi
sódio algum de diminuição da libido ou da potên
cia, deSde a cirurgia. 

Recentemente, o paciente confessou-nos que 
teve cópula com a esposa no 6.° dia do pós-opera
tório (dois dias antes da remoção dos pontos da 
pele), com introdução parcial do membro, orgasmo 
muito doloroso. Tais relações continuaram com fre
qüência e as ereções foram dolorosas por um pe
ríodo de uns 40 dias. Depois, tornaram-se inteira
mente normais. 

COMENTÁRIOS E CONCLUSOES 

Dos poucos casos conhecidos na literatura, a 
maioria é daqueles nos quais houve apenas rotura 
da fáscia de Buck, com extravazamento sangüíneo, 
edemas e deformações temporárias, com recupera
ção da função sexual após a reabsorção do hemato-
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ma e do edema. No paciente de Kallás, 4 a orien
tação clínica seguida não lhe permitiu car.acterizar, 
exatamente, se houve apenas rotura da fáscia ou se 
aconteceu, também, fratura dos corpos cavernosos, 
tanto assim que o autor forneceu o diagnóstico um 
tanto vago de "fratura do pênis durante acoito". 
A boa evolução do caso, entretanto, leva-nos a crer 
que se tratava, mais provavelmente, da primeira 
hipótese. Por outro lado, o paciente do Prof; Sadi, 
que, comprovadamente, teve fratura do corpo ca
vernoso, apesar dos cuidados recebidos do exímio 
mestre, tornou-se impotente. 

Qual, então, a causa do grande sucesso funcio
nai do nosso operado? Atribuímo-Ia ao não cumpri
mento das nossas ordens de se evitar qualquer 
ereção nos primeiros dias do pós-operatório. Tí
nhamos receio de que o grande esforço de uma ere
ção normal fosse carga muito pesada para uma su
tura tão delicada e recente. O paciente foi além 
disso: manteve cópula, com orgasmo completo, no 
6.0 dia. 

Analisando os fatos, é fácil concluir que as ere
ções precoces e freqüentes, no pós-operatório ime
diato, não permitiram que um processo cicatricial 
interrompesse' o livre trânsito do fluxo sangüíneo 
no interior do corpo cavernoso anastomosado. Por 
isso, achamos que, em casos semelhantes, devêra
mos estimular tais erecções, com cobertura de anal
gésicos, pois as dores constituíram o único inconve
niente de relevo. 

RESUMO 

O autor apresenta um caso de fratura do cor
po cavernoso direito do pênis, ocorrido durante 
cópula conjugal. Após 24 horas de observação clí
nica (repouso, anti-hemorrágicos, analgésicos e se
dativos), notou-se nítida progressão da hemorragia 
para as regiões adjacentes. Feita a intervenção ci
rúrgica, encontrou-se amputação quase completa do 
corpo cavernoso. 

Decorridos 15 meses, há total normalidade, ere
ções perfeitas, sem angulação do pênis, relações in
dolores, ejaculações normais. Não se manifestou epi
sódio algum de diminuição da libido ou da po
tência, desde a cirurgia. 

Atribui-se o sucesso funcional da intervenção 
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às ereções precoces, no pós-operatório imediato, por 
não permitirem elas que um processo cicatricial in
terrompesse o livre trânsito do fluxo sangüíneo no 
interior do corpo cavernoso anastomosado. 

SUMMARY 

The author presents a case of a fracture of the 
right cavernous body of the penis, which occurred 
during conjugal copulation. After 24 hours of 
clinicai observation (rest, anti-hemorrhagics, anal
gesic and sedatives), it was clearly noted that the 
hemorrhage was advancing into the adjacent re
gions. A surgical intervention was made and it was 
discovered that the cavernous bodv was almost 
completely amputated. . 

After 15 months, everything is normal: perfect 
erections, the penis is without angles, relations are 
painless and ejaculations are normal. There has not . 
been any manifestation of diminution of libido or 
potency since surgery. 

The functional success of the intervention is 
atttributed to the premature erections immediately 
after the operation, and so they did not permit the 
cicatricial process to interrupt the free pass~ge of 
the sanguineous flux in the interior of the anasto
mosed cavernous body. 
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tratamento-minuto da uretrite blenorrágica aguda 
no homem 

APPARICIO SILVA DE ASSIS - ADELMO SIMÕES PEREIRA - EUSTAQUIO SOUZA DAYRELL -
JURANDYR RAIMON COSTA - JOS:f; RICARDO MARTINS BERNARDES 

Da Faculdade de Medicina (Universidade Federal de Minas Gerais) 

INTRODUÇÃO 

o interesse pela uretrite blenorrágica no ho
mem parece ter sido novamente despertado entre 
os urologistas, especialistas sempre procurados pe
los portadores desta infecção, cuja incidência tem 
aumentado continuamente, 11 seja como conseqüên
cia da maior promiscuidade e maior precariedade 
das condições higiênicas dos jovens, seja como re
sultado da maior freqüência corri que se tem ob
servado fracassos no seu tratamento, paralelamente 
com a menor. sensibilidade do germen aos quimio
terápicos e antibióticos, demonstrada m vi
tro", 1,5,11,12 e que ocorre com o uso rotineiro das 
substâncias antimicrobianas, na gonorréia como em 
outras infecções, especialmente quando se empre
gam doses menores, "subletais", daqueles medica
mentos. 8, 12 

Enquanto, no início da década de 40, mais de 
80% das cepas de Neisseria gonorrheae isoladas eram 
sensíveis ao sulfatiazol, em 1945, já se demonstrava 
resistência àquele quimioterápico em 76 a 84% das 
cepas de gonococo estudadas e, em 1949, observou
se 85,8% de fracassos com aquele tratamento. A im
possibilidade de se elevar ainda mais as doses tera
pêuticas das sulfanilamidas sem que efeitos colate
rais indesejáveis ocorressem e a inexistência de ou
tra alternativa terapêutica são, sem dúvida, respon
sáveis por este fenômeno, que ocorreu também, em 
menor grau, com a penicilina, a estreptomicina e 
as tetraciclinas. No que se refere à penicilina, a 
ocorrência de cepas menos sensíveis diminui de im
portância, até certo ponto pelo menos, pois a dose 
diária do antibiótico poderá ser elevada, sem maio
res conseqüências, com o uso de preparações hidros
solúveis. 18 Porém, esta conduta é impraticável, em 
pacientes não hospitalizados. 

258 

A penicilina continua sendo o medicamento 
de escolha para o tratamento da blenorragia, 11 por 
sua facilidade de administração, baixo custo, baixa 
toxicidade e alta eficácia. No entanto, os fatos an
tes mencionados têm conduzido à procura de novos 
agentes antimicrobianos, que se prestem para o tra
tamento ambulatorial daquela infecção. A atenção 
tem se centrado especialmente em medicamentos 
que possam determinar a cura da infecção com pou
cas doses,12 ou com dose única: é o chama
do "tratamento-minuto", que se define como 
o tratamento imediato da blenorragia, na ocasião 
da primeira consulta e após confirmação labo
ratorial do diagnóstico clínico, com uma só dose 
do medicamento, administrado pelo próprio médico 
ou por seus auxiliares (Cuilleret, 1946) - hetaci
lina, kanamicina, estreptomicina, cloranfenicol, t~
traciclinas, eritromicina, espiramicina, penicilina G 
procaína + probenecide, ampicilina + probeneci
de, cefalosporinas, cefalosporinas + probeneci
de. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12. 13 A grande vantagem do "trata-
mento-minuto" é que a dose eficaz da medicação é 
realmente tomada pelo paciente, à vista do pessoal 
médico, evitando-se, assim, o abandono do trata
mento, com a conseqüente eventual contaminação. 
Por este motivo, preferem mesmo alguns autores 
a via parenteral para administração do antimicro
biano. Em nossos casos, não tivemos qualquer pro
blema com a tomada de uma segunda dose indi
cada, pois apenas um paciente, entre os 48, deixou 
do voltar para controle. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Entusiasmados com os execelentes resultados 
obtidos com o tratamento da blenorragia pela heta
cilina 2, 4 e pela associação ampicilina-probenecide 
em dose única, 8 e também com o aparecimento de 
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um novo antibiótico, spectinomicina, decidimos em
preender um estudo clínico sobre os resultados do 
tratamento da uretrite blenorrágica aguda com a 
spectinomicina e com a hetacilina, esta última com 
o uso de dose única ou com duas doses, tomadas 
a curto intervalo. 

A spectinomicina, que é um antibiótico amino
glicosado produzido pelo Streptomyces spectabilis, 
tem a capacidade de inibir a síntese protéica da 
célula bacteriana. Apresenta-se como pó branco, 
hidrossolúvel, estável à temperatura ambiente. Es
tudos "in vitro" demonstraram ser bastante ativo 
contra cepas de Neisseria gonorrheae, não havendo 
resistência cruzada com a penicilina. Não apresen
ta relações de antigenicidade com a penicilina, é 
rapidamente absorvido por via intramuscular. e bem 
tolerado, local e sistemicamente. Após uma única 
injeção de duas gramas, atinge níveis séricos satis
fàtórios rapidamente, mantendo-os durante mais de 
oito horas. 

A hetacilina é uma penicilina semi-sintética· de
rivada do ácido 6-aminopenicilânico, e resulta da 
união da ampicilina com acetona. 7 Em clínica, em
prega-se o seu sal potássico. Possui amplo espectro 
contra numerosos germens, gram-positivos e gram
negativos, inclusive o gonococo. É bactericida, ativa 
por via oral ou parenteral, sendo inativada pela pe
nicilinase. Seus níveis sangüíneos eficazes são mais 
elevados do que os da ampicilina, devido à sua bai
xa depuração renal e maior resistência à destruição 
pelo fígado; liga-se pouco às proteínas plasmáticas 
(15% de conjugação). Níveis sangüíneos eficazes 
são mantidos de 2 a 8 horas após admini!,tração 
oral. 10 Raramente ocorrem efeitos colaterais, pas
sageiros - diarréia, náuseas, erupções cutâneas, pru
rido, urticária, eritema. 9. 10 

Foram estudados 48 pacientes de ambulatório, 
do sexo masculino, todos portadores de uretrite ble
norrágica aguda, diagnosticada clínica e laborato
rialmente (gram da secreção uretral, em todos os 
casos, cultura da secreção, em poucos pacientes). A 
idade variou entre 17 e 51 anos. O período de in
cubação da blenorragia variou de 2 dias a 2 meses 
e ~, sendo que em 85% dos pacientes se situou en
tre dois e cinco dias. Em 70% dos casos, fez-se o iní
,cio do tratamento até o quinto dia após o início da 
sintomatologia, em vários dos pacientes iniciando-se 
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a terapêutica dentro de 24 horas; em um dos casos, 
só foi administrada a medicação 120 dias após o 
aparecimento dos sintomas. Como regra geral, a 
maior demora na procura de recurso. médico se 
deveu à falha de um ou mais tratamentos prévios, 
comumente prescritos por farmacêuticos ou pelo 
próprio paciente. No total, 64% dos pacientes rela
tavam passado blenorrágico. Sintomas miccionais se 
fizeram presentes, sendo mais freqüente a algúria, 
de intensidade variável, presente em mais de 90% 
dos casos estudados. Bem menos freqüente foi a in
cidência de dificuldade miccional, coceira uretral, 
polaquiúria, pontadas na uretra, dor ao fim da mic
ção. Em 60% dos casos, a bacterioscopia direta, ao 
gram, demonstrou a presença, na secreção uretral, 
apenas de diplococos gram-negativos, intracelula
res ou intra e extracelulares. No restante dos casos 
havia associação, sendo' a mais freqüente de flor~ 
gram-positiva, tendo sido rara a presença de 
flora gram-positiva e gram-negativa, no mesmo es
fregaço. 

Em todos os pacientes, procuramos estudar: 
1) Tolerância à medicação. 2) Tempo decor

rido entre o iní'cio da terapêutica e o desapareci
mento da secreção e dos sintomas de infecção, de 
acordo com a observação do paciente. 3) Casos 
curados (ausência de sintomas e sinais de uretrite).' 
4) Persistência da secreção ef ou de filamentos 
urinários, com ou sem outros sintomas, sendo ne
gativa a pesquisa de gonococos (uretrite pós-gono
côcica). 5) Fracasso de terapêutica. 

RESULTADOS 

SPECTINOMICINA 

Vinte pacientes receberam dose única de 2 gra
mas de spectinomicina, dissolvidos em 5 cm3 de di
luente, administrada em uma só injeção intramus
cular profunda, no quadrante súpero-externo da ná
dega. Em 14 pacientes, a spectinomicina 
foi usada como tratamento inicial; 6 pacientes já 
haviam recebido tratamento prévio, para o mesmo 
episódio de blenorragia, com um ou mais medica
mentos, com melhora temporária ou sem qualquer 
melhora. Na história pregressa, 60% dos pacientes 
apresentavam passado blenorrágico. Apenas um pa-
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"iente deixou de voltar para controle; os 19 restan-
es foram reexaminados, clínica e laboratorialmente, 

Llma ou mais vezes, a partir do segundo ou tercei
ro dias pós-medicação. Em dois pacientes, nos quais 
se observava a presença de secreção uretral, após o 
uso do antibiótico, fez-se '''reativação'' (prova da 
cerveja), sem que se alterasse o quadro clínico ou 
aparecessem gonococos no corrimento uretraI. 

Tolerância - Em nenhum dos pacientes foram 
bservados efeitos colaterais sistêmicos. A injeção 

'.li indolor em 11 casos; em 4 casos, queixaram-se 
,s pacientes de dor local imediata, branda e fu

gaz; em 3 casos, a dor local, se bem que branda, 
foi mais duradoura (até 48 horas); em apenas 1 
caso houve queixa de dor mais intensa, chegando 
a prejudicar a marcha, cedendo após aplicações 
quentes no local. 

Desaparecimento da secreção uretra I e dos sin
tomas de infecção - A secreção uretral não cedeu 
em 3 pacientes (15%). Em 90% dos casos, os pacien
tes não apresentaram, após a medicação, secreção 
uretraI. O desaparecimento se deu de 3 horas a 4 
dias após a injeção. Em 55% dos doentes, a secreção 
cedeu antes de decorridas 12 horas da medicação. 
Em apenas 10% dos casos, a sintomatología miccio
nal se prolongou além do tempo de desapareci
mento da secreção uretraI. 

Resultado terapêutico - Em 5 pacientes, de
sapareceram os sinais e sintomas da uretrite ble
norrágica; em 11, persistiu uretrite pós-gonocócia; 
no total, a medicação propiciou a cura da ble
norragia em 16 pacientes (80% dos casos). Em 3 
casos, continuou positiva a pesquisa de gonococos 
(1 caso, gram de secreção uretral; 2 casos, na es
permocultura ), o que representa 15% de fracasso 
da terapêutica. Destes, apenas um, no qual persis
tia secreção uretral purulenta abundante, voltou 
para novo tratamento, obtendo-se a cura com pe
nicilina G cristalina, em altas doses. Nos 11 pa
cientes que apresentaram uretrite pós-gonocócica, 
fez-se a espermocultura ou cultura da secreção 
uretral em 5, isolando-se Streptococcus faecalis em 
1, Staphylococcus coagulase-positiva em 4; nos de
mais, encontrou-se, ao gram (secreção uretral ou 
filamentos urinários), flora gram-positiva em 4 ca
sos, gram-positiva e negativa em 2. Um paciente 
apresentava, concomitantemente, amigdalite, ou-

tro, balanite ulcerada (por diplococos gram-posi
tivo ), que cederam com a injeção de spectinomi
cina. 

HETACILINA 

Dois esquemas terapêuticos foram utilizados, 
nos 28 pacientes, estudados e observados. 16 pa
cientes receberam dose única de 2 gramas, por via 
oral, imediatamente após se confirmar laboratorial
mente a suspeita clínica, 12 pacientes receberam, 
após esta dose de 2 gramas,' uma segunda dose, 
também de duas gramas por via oral, 12 horas 
mais tarde. Dos 28 pacientes, 8 já haviam sido sub
metidos, anteriormente, a tratamento deste mesmo 
episódio de blenorragia, sem que resultasse sua 
cura. Na história pregressa, 64% relatavam passado 
blenorrágico. Todos os pacientes voltaram para 
controle, feito de 1 a 7 dias após o término da 
medicação. 

Tolerância - Em nenhum dos esquemas tera
pêuticos, houve qualquer queixa relativa a efei
tos colaterais. 

Desaparecimento da secreção uretral e dos 
sintomas de infecção - A secreção uretral não ce
deu em 4 pacientes tratados com a hetacilina (14% 
dos casos, sendo que em 2 pacientes foi usado o 
esquema de dose única e em 2 dose dupla). Nos de
mais casos, observam os doentes o desaparecimen
to da sua secreção num tempo variável entre 4 e 48 
horas, sendo que, em 50% dos casos, nas 12 horas 
que sucederam à tomada da primeira dose da medi
cação (ou da dose única). Em 65% dos pacientes, 
houve desaparecimento dos sintomas miccionais 
dentro de 12 horas do início do tratamento; em 2 
casos, nOs quais falhou a terapêutica pela hetacilina, 
persistiram os sintomas urinários e a secreção ure
traI não cedeu. 

Resultado terapêutico - Não parece haver di
ferença no resultado terapêutico entre os dois es
quemas observados, sendo um tanto contraditórias 
as observações, em virtude do pequeno número de 
pacientes observados. Assim, falhou a terapêutica 
em 8,3% dos pacientes que receberam duas doses de 
2 gramas de hetacilina e em 6,2% dos pacientes que 
receberam apenas a dose única de 2 gramas. Obser
vou-se uretrite pós-gonocócica em 58% dos pacien-
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tes que receberam as duas doses de hetacilina e em 
apenas 25% daqueles que receberam somente uma 
dose. No total dos 28 casos, conseguiu-se cura da 
blenorragia em 93% dos pacientes, observando-se 
uretrite pós-gonocócica em 39% dos casos. Nos dois 
pacientes, em que falhou a terapêutica pela hetaci
lina, conseguiu-se a cura da blenorragia através de 
altas doses de penicilina G cristalina. Em ambos os 
pacientes, o diagnóstico do fracasso terapêutico se 
estabeleceu pelo encontro de gonococos no esfre
graça da secreção uretral, corado pelo gramo Os ou
tros dois casos, em que a secreção uretra} era mais 
abundante, revelaram, ao gram, flora gram-positiva 
em um, gram-positiva e gram-negativa no outro. 
Um dos pacientes, que recebeu duas doses de 2 
gramas de hetacilina, apresentou balanopostite sub
aguda inespecífica, após ter desaparecido a secre
ção uretral, curando-se da mesma com o uso da 
associação sulfametoxazol-trimetoprim. 

CONCLUSÕES E COMENTARIOS 

Com dose única de 2 gramas de spectinomicina 
intramuscular, conseguiu-se a cura em 80% dos ca
sos de uretrite blenorrágica aguda, no homem, re
sultando a persistência de uretrite pós-gonocócica 
em 55% dos pacientes, geralmente devido à flora 
gram-positiva. 

Com dose única de 2 gramas de hetacilina po
tássica, dada por· via oral, obtev.e-se :t cura em 93,8% 
dos pacientes, sendo de 25% a incidência da uretri
te pós-gonocócica. Utilizando-se duas doses de 2 
gramas de hetacilina potássica, por via oral, com 
intervalo de 12 horas, conseguiu-se curar 91,1% dos 
pacientes, com evidência de uretrite pós-gonocócica 
em 58% dos casos. No cômputo global, obteve-se, 
com a hetacilina potásslca, por via oral, 93% de 
curas, observando-se uretrite pós-gonocócica em 
39% dos pacientes curados. 

Os resultados do tratamento da uretrite ble
norrágica aguda com a hetacilina comparam-se fa
voravelmente com o que tem sido conseguido com 
outros medicamentos, mais caros ou que apresentam 
efeitos colaterais indesejáveis, sendo, no entanto, ul
trapassados pela percentagem de curas que se 
obtêm com doses altas de penicilina G cristalina, ou 
pela associação, em dose única, de penicilina pro
caína-probenecide e ampicilina injetável-probene
cide. 8 
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Nos nossos casos, foi bastante elevada a ocor
rência de uretrite pós-gonocócica (46% do total dos 
pacientes observados), predominando como sua 
causa a flora gram-positiva. 

Não parece ter influído no resultado final, com 
qualquer dos esquemas terapêuticos que emprega
mos, usando a spectinomicina ou a hetacilina, a du
ração da siniomatologia antes do tratamento, a exis
tência ou não de passado blenorrágico, os fracassos 
de tratamentos prévios ou a presença, na secreção 
uretral, antes do tratamento, de flora de associa
ção. 

Acreditamos que a associação de probenecide à 
hetacíIina resultará, como ocorre com seu emprego 
concomitante com a ampicilina, penicilina-procaína 
ou cefalosporinas, em maior percentagem de curas, 
nos casos de uretrite blenorrágica aguda, em ho
mens. 

A spectinomicina constitui ótima alternativa, 
como tratamento da blenorragia aguda em homens, 
dada sua eficácia e a inexistência de efeitos colate
rais indesejáveis. Certamente, a repetição de uma 
segunda dose, de duas gramas, por. via intramuscu
lar, de 6 a 12 horas ap6s a primeira, propiciaria me
lhor percentagem de curas, provavelmente equiva
lente ao resultado que se obtém com os esquemas 
terapêuticos mais eficientes. 

RESUMO 

Os AA. estudam o tratamento da uretrite ble
norrágíca aguda em homens, utilizando a spectino
micína em dose única, por via intramuscular, e a 
hetacílina potássica, por via oral, em dose única em 
duas doses, dadas com um intervalo de 12 horas. 
Referem-se ao aumento de freqüência da blenorra
gia e à importância do "tratamento-minuto", com 
o qual se dificulta o aparecimento de cepas de N eis
seria gonorrheae 'resistentes a antimicrobianos e se 
evita a propagação da doença. 

SUMMARY 

The AA. study the so-called "minute-treat
ment" of acute blenorrhagic urethritis in men, by 
mean of spectinomycín in a single intramuscular 
dose, and oral potassic hectacillin, in one or two 
doses, wÍth a 12-hour interval. 
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flebografia renal esquerda através da 
veia espermática esquerda 

ROGER GUIMARÃES LEVINSOHN - PAULO EUGtNIO BRINGUENTE 
Da Faculdade de Ciências Médicas (U. E . R . I .) - Do Hospital da Aeronáutica 

Dentre os vanos métodos de exploração uro
lógica até hoje utilizados pelos urologistas, vêm 
ocupando cada vez mais situação de relevo as an
giografias, por introdução de contraste nas artérias 
e nas veias. 

A arteriografia, iniciada por Reinaldo dos San
tos, atingiu o detalhe técnico demonstrado pelas ar
teriografias seletivas que hoje praticamos. 

As flebografias renais, mormente a cavografia, 
apesar de não tão divulgadas, já foram objeto de 
trabalho com intuito sempre de demonstrar obstru
ções que prejudiquem a circulação de retomo. 

Achamos interessante apresentar o' caso, que 
abaixo descreveremos, pela execução de um tipo de 
exame que nos ocorreu no momento e de que des
conhecíamos qualquer publicação a respeito. 

Apresentação do caso - J. L. G., sexo mascu- . 
lino, 19 anos, cor parda, procurou-nos com queixa 
de dor lombar esquerda, edema palpebral e ~ltera
ções do ritmo urinário. O exame físico demonstrou 
hipertensão arterial de 200/120 mmHg. O laborató
rio revelou azotemia normal com proteinúria de 8 g. 
À urografia excretorá, o rim esquerdo estava excluí
do e a tentativa de cateterizar o ureter esquerdo foi 
infrutífera. O estudo arteriográfico revelou vários 
aneurismas da aorta próximos à desembocadura da 
artéria renal esquerda. 

Em virtude deste quadro e por suspeitarmos de 
trombose renal esquerda, decidimos fazer um estu
do flebográfico da veia renal. 

T1:.CNICA 

Anestesia local, incisão alta na bissetriz do ân
gulo formado pela arcada crural esquerda e borda 
externa do reto abdominal. Abertura da pele, teci
do celular subcutâneo e face anterior do conduto in
guinaI. Exposição do cordão, isolamento de uma 

veia próxima ao deferente e ligadura de sua extre
midade distaI. Colocação de uma agulha grossa em 
seu interior e introdução de 30 cm3 de Hipaque a 
70%. As chapas devem ser tiradas antes do final da 
injeção. Remoção da agulha, ligadura da veia e fe
chamento por planos. 

DISCUSSÃO 

Pesquisando a literatura, verificamos que a téc
nica já tinha sido descrita anteriormente. Proca 1 

desenvolveu este método no Hospital Panduri, de 
Bucareste, em 1958. Leger, 2 subseqüentemente, 
usou técnica similar, com bons resultados. 

Gospoldinow e Topalow 3 em 1955, canaliza
ram pelo escroto a veia espermática esquerda e, 
através dela, injetaram contraste opacificando a veia 
renal do mesmo lado. 

O método é simples e útil e pode ser utilizado 
na pesquisa de: 

1 - Oclusão total ou parcial da veia renal es
querda por tumores, tromboses ou inva
sões. 

2 - A visualização da desembocadura da veia 
renal esquerda na cava inferior pode ser 
útil como pré-operatório das anastomoses 
porto ou espleno-renais. 

RESUMO 

Apresentação da técnica de flebografia renal 
para exploração dos vasos espermáticos e renais es-
querdos. ' 

SUMMARY 

Renal phlebography technique through left 
spermatic vein is presented, as an aid to the ma
nagement of left renal thrombosis. 
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tratamento cirúrgico do criptorquidismo 

AFIZ SADI 
Da Clínica Urol6iica da Escola Paulista de Medicína 

Muito se tem descrito, comentado e pesquisa
do sobre o testículo criptorquídico, como, por exem
plo, a época mais adequada para sua indicação ci
rúrgica; a ministração ou não de hormônios para 
favorecer sua migração; sua relação com o câncer 
e, portanto, sua extirpação ou não; sua relação com 
a fecundação; a técnica cirúrgica mais acertada para 
sua colocação tópica; o fator embriogenético, levan
do-o a um órgão doente por toda a vida; o efeito da 
embriogênese sobre o outro testículo, mesmo que 
seja tópico; a dificuldade de um seguimento per
feito nos portadores que se submeteram ou não à 
orquiopexia; a dificuldade em conseguir-se biópsias 
em várias épocas da vida; a falta de espermogra
mas em muitos portadores que sofreram operações 
na infância e com os quais se perdeu o contato; os 
defeitos anatômicos que impedem sua migração e 
mais uma gama de problemas ligados a essa pato
logia, tudo isso impedindo um estudo perfeito pata 
uma afirmativa categórica dessa anomalia em vá
rios aspectos. 

Houve época em que se indicava a cirurgia aos 
12 .anos de idade, ou mesmo durante ou após a pu
berdade. Os trabalhos extraordinários de Moore 
mostraram que o aumento da temperatura abdomi
nal sobre a glândula é deletério para a série esper
matogenética e quanto mais tempo ela permanece 
fora de sua habitação normal mais difícil areversi; 
bilidade do processo tubular ou, em outras pala
vras, maiores a destruição e a dificuldade das esper
matogoIÚas Se dividirem até chegarem a esperma
tozóides .. A constatação de que o testículo começa 
seu período de maturação em torno de 7 ou 8 anos 
de idade, levou os diversos autores a mostrarem que 
a ministração de hormônios gonadotróficos pouco 
adiantava, porque a glândula não apresentava re
ceptividade alguma aos hormÔnios. Face a essas 
considerações, passaram os especialistas a indicar a 
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orquiopexia em torno dos 6 ou 7 anos de idade e 
aí então as técnicas começaram a variar, surgindo 
os conceitos sobre a questão do trauma cirúrgico, da 
irrig~ção do órgão e também as próprias alterações 
anômalas intrínsecas ao próprio testículo, conside
rando-o uma glândula verdadeiramente doente na 
sua própria intimidade. As biópsias realizadas du
rante a cirurgia mostravam um testículo imaturo ou 
próximo da maturação e, assim sendo, semelhante 
ao testículo normal, porém a seqüência anátomo-pa
to lógica era muito difícil de ser verificada durante
a vida do seu portador. 

Alguns' autores americanos, ao tratarem desse 
assunto, com relação ao câncer, admitiram um índi
ce relativamente grande de incidência e por isso 
aconselham sua extirpação. Outros também acham 
que, mesmo sendo unilateral, existe câncer no ou
tro testículo tópico com mais facilidade, porque há 
sempre um certo grau de alteração embriogenética 
na glândula. Outros autores nada ou quase nada 
referem sobre o câncer em testículo criptorquídico; 
juntamo-nos a este grupo, porque, em mais de 500 
casos de criptorquia uni ou bilateral por nós ope
radas nesses vinte ou mais anos de experiência, ape
nas tivemos 2 casos de seminoma em testículo crip
torquídico unilateral. Em contrapartida, a incidên
cia de câncer em testículo tópico (embora também 
rara) foi muito maior na nossa estatística. Um fato 
deve ser considerado: muitos nunca viram câncer 
em testículo criptorquídico, mas afirmam sua exis
tência, porque alguém o disse ou escreveu; aqui po
demos citar o trabalho de Le Com te, escrito em 
1851, afirmando ser muito comum o câncer nessas 
glândulas anômalas e, desde aquela -época, vários 
autores passaram a admitir o que disse Le Comte, 
mesmo sem terem vivência sobre o assunto. Haja 
vista que, no trabalho de Grove, 1934, há a citação 
do famoso questionário de Carrol, de 1949, indagan-
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do de todos os urologistas da Associação Americana 
de Urologia a experiencia de cada um sobre o as
sunto e, depois de recebida a resposta de 662 mem
bros, verificou-se que 76% deles nunca tinham visto 
um caso sequer de formação tumor aI em testículo 
criptorquídico. Em virtude desse trabalho, chegou 
Carrol às seguintes conclusões: 

a) os tumores testiculares malignos são raros 
de per si; 

b) a malignidade no criptorquidismo é mais 
rara ainda; 

c) de acordo com as estatísticas apresentadas, 
a alta incidência de malignidade no crip
torquidismo não pode ser aceita; 

d) nem todo urologista teve a oportunidade 
de encontrar, ver ou tratar durante sua 
vida um caso de tumor em testículo crip
torquídico; 

e) a incidência de malignidade, no criptorqui
dismo, dos casos publicados até a data 
atual é tão diminuta que a potencialidade 
desta malignidade não pode ser usada co
mo uma indicação contra a orquiopexia ou 
a favor da orquidectomia. 

Um estudo feito no Michael Reese Hospital, de 
1921 até 1951, sobre câncer do testículo, mostrou, 
neste período de 30 anos, 55 casos de tumores tes
ticulares no escroto e apenas 2 casos em testículos 
criptorquídicos. Gilbert e Hamilton, em 1940, após 
reverem a literatura, encontraram 77 doentes nos 
quais se desenvolveu o tumor após a orquiopexia. A 
malignidade após a orquiopexia tem sido atribuída 
à manipulação cirúrgica ou à superestimulação hor
monal para levar o testículo a um estado de órgão 
normal. O criptorquidismo, por si só, não pode ser 
considerado como causador de malignidade e é iló
gico admitir que qualquer sede particular de ecto
pia promova a carcinogênese, a menos que, como 
dissemos, a diferença de temperatura abdominal e 
o superestímulo hormonal desempenhem um papel 
realmente importante. A contradição é de tal ordem 
que, em 1942, Campbell disse que a incidência de 
malignidade em testículo criptorquídico era de 11%, 
sendo a maior incidência de criptorquidismo de 
10,7%. Rapaport disse, em 1965, que o câncer é 

muito raro, 2,1 a 2,3 para cada 100.000 indivíduos 
por ano, e por isso não há justificativa para uma or
quidectomia preventiva. Admite também que fortes 
doses de gonadotrofinas possam provocar lesões tu
bulares. 

A par dessas considerações, fizemos experimen
tações em testículos de ratos, quer tópicos, quer 
criptorquídicos, neles injetando substâncias cancc
rígenas, como o cloreto de zinco a 2%, o metilco
lantreno, o hormônio masculino, derivados do alca
trão e, em nenhum dos animais, conseguimos repro
duzir câncer ou alguma metaplasia próxima dele. 
A orquiopexia realizada nesses animais também não 
provocou a formação de câncer. Houve época, no 
passado, que, em virtude desse argumento, chega
mos mesmo a extirpar alguns testículos criptor
quídicos de difícil orquiopexia, porém, depois de 
estudar e experimentar, nunca mais o fizemos e 
desaconselhamos a orquidectomia. Se, por um mo
tivo ou outro, o abaixamento for impossível (dificul
dades operatórias, testículo abdominal, elementos 
muito curtos, testículos altamente situados), prefe
rimos deixá-los mesmo na posição em que se en
contravam, porque assim preservamos pelo menos 
sua função androgênica, pois é sabido que as células 
de Leydig não sofrem sob a influência da tempera
tura abdominal. Cada vez nos convencemos mais 
desse conceito e dessa orientação, principalmente a 
partir dos trabalhos de Nelson, isolando hormônios 
androgênicos e estrogenicos, tanto das células de 
Leydig como das de Sertoli. Embora a função esper
matogenética inexista, pelo menos se preservará a 
leidiguiana. Evidentemente, na fase de maturação, a 
ação do hormônio levará a uma grande hipertrofia 
celular e isso se vê histologicamente nos testículos 
de ratos com os quais trabalhamos. É verdade que 
essa hipertrofia se acentua sobre as espermatogo
nias e de maneira irreversível, levando-as a 'uma 
divisão brusca e uma parada ao nível de esperma
tócito ou espermatide, sem formar o espermatozói
de, mas altera também as células de Leydig e Ser
toli, induzindo-as a lançar hormônio na circulação. 
Produz-se uma infertilidade testicular, mas um fun
cionamento androgênico mais elevado. Esse as
pecto deve ser, portanto, muito bem equili
brado para se evitar a falta de crescimento pela 
ossificação precoce e o aumento exagerado do 
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pems. Em razão das nossas experimentações, con
siderando os casos humanos por nós operados; onde 
o índice de câncer foi desprezível e muitos 
operados depois da maturação e, portanto, inférteis, 
e admitindo que, depois da puberdade, as lesões 
testiculares são irreversíveis, chegamos à conclusão 
que: 

a) a operação deve ser feita entre 5 e 6 anos 
de idade; 

b) deve-se fazer sempre a orquiopexia; 
c) não se deve extirpar o testículo e, na difi

culdade operatória, deixá-lo na posição em 
que se encontra; 

d) não ministrar hormônio antes da matura
ção, porque não há receptividade deste pe
lo testículo; 

e) não ministrar hormônio durante ou depois 
da maturação, com a glândula criptorquí
dica, porque há lesão tubular, há metamor
fose da série espermatogenética e verda
deira explosão das espermatogonias até es
permatide ou espermatócito, sem formar o 
espermatozóide; fator também desencade
ante da esterilidade e talvez um dos res
ponsáveis pelos poucos casos de câncer da 
glândula criptorquídica. 

Sobre a orquiopexia, utilizâmo-la da maneira 
mais simples possível, procurando evitar toda lesão 
traumática sobre o órgão e colocando a glândula 
simplesmente na bolsa escrotal, preparando sua loja 
convenientemente. Não vemos interesse em discutir 
sobre as técnicas de fixação do testículo na bolsa, 
porque. muito mais importantes são as dificuldades 
encontradas para o seu abaixamento e os riscos de 
lesões dos canais deferentes ou do sistema vascular, 
que se encontram verdadeiramente em posição anô
mala. Além disso, se considerarmos como critério 
de bons resultados cirúrgicos a palpação dos testí
culos na bolsa, precisamos fazer todo um retrospec
to do caso (idade, se o paciente tomou hormônio 
ou não, trauma cirúrgico, etc.) e isto não avalia 
nada. Se o critério for o espermograma ou os índices 
de fertilidade, temos visto também que isso é mui
to difícil de interpretação. Talvez a biópsia a lon
go prazo, aliada a todos os demais dados, pudesse 
fornecer um critério mais adequado, mas sabemos 
que não é fácil conseguir esse desiderato. Sempre 
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evitamos situar o testículo junto ao púbis, embora 
ele possa ficar mais alto no escroto. Muitas vezes, 
já tivemos necessidade de reoperar alguns testí
culos que ficaram altamente situados e junto ao pú
bis, para evitar o traumatismo freqüente e então a 
cirurgia não foi difícil e sua colocação na bolsa exe
qüível. Preocupamo-nos sempre com a irrigação do 
órgão e por isso evitamos tracioná-Io com qual
quer ponto de sutura ou fixação ou tensão sobre o 
cordão e seus elementos. É preferível deixá-lo um 
pouco mais elevado na bolsa do que o tracionar, 
pois não se desenvolverá ou se atrofiará fatalmente. 
O estímulo hormonal, se se desejar, poderá ser féi
to, sob controle, com ele na bolsa e nunca no abdo
me. Não há uma técnica cirúrgica verdadeiramente 
satisfatória para o criptorquidismo; cada autor ou 
cirurgião executa dentro do padrão tático e técni
co o que melhor lhe aprouver; mas, a lesão do sis
tema vascular não pode existir, porque provoca uma 
deterioração epitelial tubular e a orquiopexia se 
torna inútil. Acreditamos que em muitos testículos 
operados e que permaneceram pequenos, ou se atro
fiaram, isso aconteceu em razão da própria cirur
gia e suas naturais conseqüências. 
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varicocele e ferti I idade 

SAMUEL SCHMIDT 
Do Serviço de Urologia do Hospital da Laa:oa - INPS 

o conceito de varicocele, como fator etiológico 
nos distúrbios da espermatogênese, é relativamente 
novo. Após 1950, autores britânicos, relacionando 
as alterações degenerativas dos testículos sob a ação 
do calor e as possíveis conseqüências das alterações 
do mecanismo termo-regulador dos testículos por 
ação da varicocele, passaram a estudar o assunto 
com grande interesse. 

Trabalhos meticulosos sobre a vascularização 
dos testículos permitiram concluir que as convolu
ções das artérias e veias espermáticas são de grande 
importância na manutenção de uma temperatura 
adequada, que, por sua vez, é extremamente impor
tante na manutenção de uma espermatogênese nor
mal. A capacidade de resfriamento do sangue tes
ticular parece estar diretamente relacionada com 
a complexidade das convoluções arteriais e venosas. 

Harrison demonstrou em rã, que tem a artéria 
espermática com numerosas convoluções, ser a di
ferença das temperaturas intra-abdominal e escrotal 
de 13 graus centígrados. No homem, cuja artéria es
permática é relativamente curta e reta, a diferença
de temperatura é, em média, 2, 2°C. 

Hanley verificou que a varicocele aumenta a 
temperatura intra-escrotal de cerca de 2. 8°C. Ob
servou também que a varicocele esquerda aumenta 
igualmente a temperatura do compartimento escro
tal direito. Biópsias subseqüentes revelaram altera
ções degenerativas bilaterais. Segundo Hanley ain
da, essas alterações são reversíveis com a cura ci
rúrgica da varicocele, havendo normalização do es
permograma. A primeira conseqüência da varico
ceIe no espermograma é a subfertilidade, havendo 
primeiramente depressão da motilidade e, posterior
mente, do número. Estes fatores aumentam com a 
iaade, atingindo um máximo no período etário de 
30 a 40 anos. 

O espermograma sob efeito da varicocele apre
senta-se aumentado de volume, com espermatozói
des de motilidade diminuída, aumento de formas 
anormais e presença de formas imaturas. 

Nossa experiência baseia-se em 13 casos, cujos 
resultados estão demonstrados nos quadros n.o 1, 
2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

No quadro n.O 8, comparamos os nossos resul
tados com os da literatura mundial. 

A técnica cirúrgica utilizada foi a descrita por 
Ivanissevich, com uma pequena modificação para 
permitir ligadura da veia espermática o mais pró
ximo possível da veia renal, a fim de fugir dos ra
mos colaterais. 

QUADRO N.o 1 

V ARICOCELE E FERTILIDADE 
Bons Resultados 
Sem Fecundação 

1 - L. M. M. - 29 anos, casado há 2 anos e meio, 
varicocele bilateral "2+". Operado 15-4-72. 

Antes (3-4-72) 

Vol. 3ml 
Motilid. 0% 
Normais 0% 
Amorfos 86 % 
Afilados 12 % 
N.o 42.000.000/ml 

Depois (14-8-72) 

J.2 ml. 
lO% 
9% 

80% 
7% 
120. 000. OOO/ml 

2 - R. W. S. D. Reg. 3931, 26 anos, casado há 2 anos, 
varie. 2+ (esq.) Operado 9-6-72. 

Antes (20-4-72) 

Vol. 4.5 ml. 
Motil. 30 % 
Normais 10 % 
Amorfos 80 % 
Afilados 4 % 
N.o 12.000.000/ml. 

Depois (22-9-72) 

~.lml. 
~O% 
~6 % 
70% 
2% 

35.000.000/ ml. 

Observa-se dois casos de pacientes operados de' varico
ceIe, que tiveram boa melhora no número e qualidade dos 
espermatozóides, embora sem fecundação. 
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QUAPRO N.o 2 

V ARICOCELE E FERTILIDADE 

Bons Resultados 

Sem Fecundação 

3 - R. S. Reg. 3973, 36 anos, casado há 3 anos, vari
cocele esquerda 2+. 

Obs. Rebound em 5-5-72 ----- Azoospermia 
Varicocelectomia esq. 29-3-73 

Antes 

14-9-72 
Vol. 5ml. 
Motil. 20 % 
N." 100.000/ml. 

26-4-73 
3.6ml. 
Necrospermia 
200.000/ml 

Depois 

20-10-73 
6ml. 
50% 
2. 000. OOO/ml. 

4 - A. P. F. 45 anos, casado há 4 anos varicocele esq. 2+. 
Varicocelectomia esq. 5-8-72 

Antes (2-6-72) 

Vol. 5 ml. 

Depois (27 -3 - 73) 

6 ml. 
Motil. 60 % 
Normais 50 % 
Amorfos 25 % 
Afilados 15 % 

80% 
79 % 
20 /~ 
8% 

N." 10.000.000/ml. 18.000.000/ ml. 

Dois casos operados de varicocele, que obtiveram algu
ma melhora nos esperma gramas, embora sem fecundação. 
Pacientes continuam em observação. O paciente -fi.o 3 havia 
feito rebound, em 5-5-72. 

QUADRO N.o 3 

V ARICOCELE E FERTILIDADE 

Casos de Azoospermía 

1 - D. C. Reg. 4025, 36 anos, casado há 13 anos, com 
urna filha de 8 anos. Não houve mais fecundação. 

Operado Varicocele esq. 2X. 

16-8-72 

ESPERMOGRAMA 

Antes Depois 

16-3-73 
Vol.-2,5ml. 
Moti!. inicial- 20% 
Formas anormais-80% 

Amorfos -60% 
Afilados - 15% 

N.o-30. 000 .OOO/ml. 

Obs. Não obtivemos mais notícias do paciente. Ficou 
com sensibilidade no testículo esquerdo. 

Paciente com 36 anos, com história de urna fecunda
ção, teve seu esperma grama deteriorado pela varicocele, 
chegando à azoospermia. Operado, teve boa recuperação. 
Este caso iliJstra bem o efeito da varicocele após os 30 anos 
de idade e o bom resultado que se obtém com a cirurgia. 

V ARICOCELE E FERTILIDADE 

Casos de Azoospermía 

2 - A. P. P. - HL. 55675, 39 anos, varicocele bilateral 
grau' III, já operado para o lado esquerdo, Tem 2 filhos 

Antes 

Operado Varicocele Bilateral 

23-3-72 

ESPERMOGRAMA 

Depois 

27-9-72 
Vol.l,3ml. 
Vise. + + 
Motil. inicial40% 
Morfologia 10% anor-

mais 
N." 23. 400,000/ml. 

3 - S. S. HL. 79445, 54 anos, casado, com urna filha. 

Operado Varicocele bilateral grau III 

Antes 

Operado em 23 -3 -72 

Depois 

31-10-73 
Vol. 2,00 ml. 
Vise. normal 
Motil. inicial 50% 
Morfologia-40% 
N.o 40.000.000/ml. 

Dois casos idênticos ao do quadro n.o3, só que pacientes 

nos procuram pela varicocele e, não, por motivos de fertí

.dade. 

QUADRO 5 

VARICOCELE E FERtILIDADE 

Gestações Alcançadas 

1 - R. S. - 3681 - 26 anos, varicocele bilateral há 2 anos. 

Operado Varicocelectomia Bilateral 

Antes 
12-4-71 
VaI. 2,1 ml. 
Vise. 4 + 
Mtil. Inicial-O% 
Formas normais- 0% 
Amorfos- 48 % 
Afilados- 52% 
n." 16.000.000fml. 

4-3-72 

21-1-72 
1.5ml 
2+ 
5% 
0% 
43% 
55% 
49.000.000 

Depois 
27-11-72 
1.9ml. 
+ 
15% 
15% 
60% 
28% 
78.400,00 

GESTAÇÃO - AGOSTO DE 1972 
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2 - L. M., 27 anos, casado há 2 anos, Varicocele Bilateral 

grau 11. 

Operado Varicocelectomia Bilateral 

5-5-72 

Antes 
27-3-72 
Vol. 1.8 ml. 
Motil. 10% 

Depois 

Formas normais 12% 
Amorfos 69% 
Amados 8% 
N.o 8.000.000 

1.6ml. 
10% 
20% 
60% 
2% 
14.000.000jml. 

GESTAÇÃO - NOVEMBRO DE 1972 

Dois casos de varicocele bilateral, que, operados, alcan

çaram fecundação. 

QUADRO N.o 6 

V ARICOCELE E FERTILIDADE 

Gestações Alcançadas 

3 - A. M. Jnr., 30 anos, casado há 2 anos, varicocele esq. 

2+ (3782). 

Operado varicocelectomia 

Antes 
23-12-71 
Vol.6ml. 
Visc. normal 
Motil. inicial 30 % 
Formas anormais 80% 
Amorfos 50% 
Afilados 15% 
Na 1.750.000jm!. 

2-10-72 

Depois 
30-1-73 
5ml. 
normal 
30% 
64% 
45% 
10% 
40.0000. OOOj ml. 

FECUNDAÇÃO - 15-4-73 

4 - H. B., 32 anos, casado há 3 anos, varicocele esq. 2+. 

Operado em Petrópolis data? 

Antes 
10-8-7.1 
VoI. 3,5ml 
Moti!. inicial 20% 
Normais 30% 
Amorfos 50% 
Afilados 15 % 
N.o 20. 000,00 j ml. 

Depois 

QUADRO N.o 7 

V ARICOCELE E FERTILIDADE 

Caso de mau resultado 

1 - S. C. Reg. 2020, 40 anos, casado há 10 anos, varico· 

ceIe 2+. 

Operado varicocelec;tomia esq. 26-10-70 

Antes 

10-6-70 
VoI.-4.6 
Moti!. O 
Amorfos 83% 
Amados 2% 
N.o 5.000.000 

Depois 

o N.O tem variado de 
6.000.000 a 
17.000.000jml. 
Motil de 10 a 30% 
Fórmas normais de 
10 a 14% 

2 - H. W Reg. 4045, 23 anos, casado há 2 anos e meio, 
varicocele esquerda 2+. 

Operado varicocelectomia esq. 16-1-73 

Antes 

24-8-72 
Vo!. 6.6ml. 
Mot. 10% 
Anormais 89 % 
Amorfos 83% 
Afilados 4% 

Depois 

13-8-73 
7.4 ml. 
10% 
69% 
57% 

N.o 7.000.000jml. 
7% 
15.000.000jmI. 

Dois casos de varicocele esquerda, que praticamente 
não obtiveram melhoras após cirurgia. 

'QUADRO N.o 8 

V ARICOCELE E FERTILIDADE 

Resultados pós-operatório 

Pacientes operados 

Total - 13 

Gestações ----------- 4 casos (10)-40 % 
Bons 7 " (13)-53,8% 
Maus 2 (13)-15,3% 

RESULTADOS DA LITERATURA MUNDIAL 

Davidson 
Tulloch 
Charny 
Mac Leod 

em-- 12 
em-- 30 
em-- 36 
em--200 

casos ---- 91% bons 
--- 66,6% bons 
---- 64% Bons 

41% de gestações 

Resumo de nossos resultados com a cirurgia da varico-
Dois casos de varicocele esquerda, que, operados, al- cele e comparação com os resultados de autores estran-

cançaram fecundação. geiros. 
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estudo clínico com suturas de ácido poliglicólico 
usado na cirurgia urológica 

H. BALIEIRO DE CARVALHO - ADAY COUTINHO - JUAREZ BOl\'ELLI 
Do Serviço de Urologia do Hospital Souza Aguiar - Rio de Janeiro 

INTRODUÇÃO 

A seleção do material de sutura na prática ci
rúrgica cotidiana é ponto importante para o bom 
resultado operatório, sobretudo no que concerne 
a reação inflamatória que a presença do mesmo 
possa determinar, seja retardando, seja alterando o 
processo de cicatrização normal. O material de su
tura ideal seria aquele que apresentasse as seguin
tes características: 

não ser irritante ao tecido 
ser -resistente à tensão 
não ser alérgico 
ser de manuseio fácil 
ser de esterilização perfeita e 
de absorção segura e controlada. 

Em Urologia, é indispensável que o processo 
de absorção do material de sutura, quando em con
tato com o urotélio, seja perfeito, não determinan
do a formação de cálculos urinários, por precipita
ção de sais sobre um corpo estranho in absorvível, 
e que a reação inflamatória causada pelo fio seja 
de pouca intensidade. 2 

Em cirurgia geral são muitos os profissionais 
que substituíram o catgut por fios inabsorvíveis co
mo algodão, linho e seda, já que não se satisfa
ziam com os resultados obtidos com os fios absor
víveis empregados. 

As reações de formilção de granuloma com eli
minação de corpo estranho, produzidas pelos fios à 
base de algodão ou seda exigiram o surgimento de 
outro fio iriabsorvível - os monofilamentados como 
o nylon e recentemente os chamados sintéticos ab
sorvíveis, à base de ácido poliglicólico. 

A absorção do catgut simples depende do ca
libre e da reação exudativa que determina; o catgut 

cromado, por ser banhado em uma solução de sal 
de cromo, comporta-se nos primeiros dias de pós
operatório como um fio inabsorvível e após a reab
sorção do ácido crômico age como o catgut sim
ples. 20 

O catgut tem sido o material de sutura de 
maior utilização em cirurgia, pois pode ser aplicado 
na quase totalidade dos tecidos. Contudo, apresenta 
algumas desvantagens: 

1. freqüentemente, provoca reações tissulares, 
já que sua aDsorção se faz por digestão 
enzimática 

2. a maior resistência à tração exige maior 
espessura do fio 

3. não é bom para a sutura da pele. 

O ácido poliglicólico (PGA) \) é formado a 
partir do ácido glicólico, que, passando por uma 
fase intermediária de glicólide, se polimeriza em 
uma cadeia linear, através de uma reação catalí
tica. Este poliéster, de alto peso molecular, pode 
ser liquefeito e estruturado para formar filamentos 
contínuos da mesma forma que as fibras sintéticas 
de nylon e dacron. 6 

As diferentes características entre o PGA e o 
catgut foram determinadas em estudos compara
tivos realizados em animais de laboratório 5, 6, 9, la 

e se sumariam a seguir: 

1. Tempo de absorção 
2 _ Mecanismo de absorção 

3. Reação tissular 
Edema 
Exudato 
Atividade fibroblástica 

4. Cicatrização final 

PGA CATGUT 

Maior 
Por hidrólise Por enzimas 

proteolíticas 

Leve _ Acentuado 
Leve Acentuado 
Moderada Intensa 
Não detectável Persistente 

o PGA - Ácido poliglic6lico = "Dexon" - cedido por Davis 
+ Geck. 
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As detenninações bioquímicas de sangue e uri
na, bem como os exames histológicos, a intervalos 
regulares, após implante de PGA, demonstraram a 
inocuidade deste material. 16 

O PGA é flexível, resistente, de coloraçãobran
co-amarelada e não desfia tão facilmente co.mo o 
catgut. Sua absorção se processa por hidrólise. 

O acervo bibliográfico internacional sobre o 
assunto é muito extenso, tendo sido estudado em 
nosso meio: em cirurgia geral, com suturas intesti
nais, 4, 10, 11, H e 18 urológicas, 1, 2 oftalmológicas, 8, lã 

torácicas, 7 plásticas, 12 pediátricas. 11 

Em cirurgia urológica, alguns estudos rea
lizados no estrangeiro, com o ácido poliglicó
lico 21, 22, 23 e 24 documentam a sua eficácia e tolera
bilidade, sugerindo a sua utilização rotineira. 

Recentemente, fomos solicitados a experimen
tar o mesmo material de sutura, porém de cor 
verde, o que sobremodo facilitou sua identificação 
no campo operatório, principalmente quando se 
utilizaram fios de calibre muito fino. O material de 
sutura, à base de ácido poliglicólico, que usamos 
em estudo anterior, 2 por vezes se tornava difícil de 

QU4DRO 1 

distinguir por entre os tecidos dada a semelhança 
de cor (amarelo-clara). Para afastar esta limitação, 
a Davis + Geck pesquisou o mesmo material, po
rém tingido com um corante verde, o que sobre
modo facilita a sua identificação. Trata-se do 
"Dexon Green", gentilmente fornecido pelos labo
ratórios Davis + Geck. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho teve como principal finali
dade determinar as características de manuseio, re
sistência, tolerabilidade cutânea e absorção do ácido 
poliglicólico usado em pacient~ com patologia uro
lógica de solução cirúrgica. Em alguns pacientes, 
para efeito de comparação, usamos catgut ou PGA 
sem corante. 

Foram incluídos cerca de 32 casos, dos quais 2 
foram perdidos para avaliação tardia, por não re
tornarem ao ambulatório para última revisão e re
moção dos pontos cutâneos. O trabalho foi realiza
do no Serviço de Urologia do Hospital Souza 
Aguiar:, durante o período de janeiro a junho de 
1975 (quadro 1). 

Material Clinico 

DIAGNÓSTICO CIRURGIA 

1 MTFL Fem Br 31 Rim em ferradura - Litíase renal Pielolitotomia 
2 Di' Masc Br 40 Fístula Uretrocutânea - Estenose Uretroplastia à Bengt Johanson 
3 LHS Masc Br 11 Fístula peniana pós cir. Hipospadia Ressecção de fístula uretral 
4 MAP Masc Br 15 Hipospadias Uretroplastia à Dennis Brown 
5 MM Masc Br 3 Fimose Postectomia 
6 LF Fem Br 41 Hidronefrose Pieloplastia - Biópsia ureter 
7 MR Masc Br 79 Adenoma de próstata Prostatectomia transvesical 
8 LF Fem Br 41 Carcinomà de ureter Nefroureterectomia complementar 
9 MC Masé Br 45 Doença de Peyronie Remoção da placa de fibrosite cavernosa 

lO JMOM Masc Br 32 Seminoma à direita Orquidectomia Direita 
li PMS Masc Pa 71 Adenoma ·de próstata Prosta tectomia 
12 MSC Fem Bt 70 Carc. Uterino-Estenose dos meatos uretais Ureterostomia cutânea bilateral 
13 JCA Masc Br 65 Adenoma de próstata Prostatectomia transvesical 
14 PJM Masc Br 11 Fimose Postectomia 
15 CAS Masc Br 6 Fimose Postectomia 
16 IMA Masc Br 43 Hidrocele Cura cirurgica 
17 AJS Masc Br 65 Adenoma :de próstata Prostatectomia transvesical 
18 JCA Masc Pa 64 Carcinoma de próstata Orquidectomia bilateral 
19 NAT Masc Br 71 Adenoma :de próstata Prostatectomia transvesical 
20 LPS Fem Br 38 Litíase renal Pietolitomia esquerda 
21 ERC Fem Pa 28 Litíasc areteral Ureterolitotomia direta 
22 NVR Masc Br 13 Fimose Postectomia 
23 FS Masc Br 68 Adenoma de próstata Prostatectomia 
24 JRA Masc Pa 16 Fimose Prostatectomia 
25 AAM Fem Br 28 Litíase uréteral U reterolitotomia 
26 JAR Fem Br 43 Litíase renal Pielolitotomia 
27 EBM Masc Br 59 Adenoma de próstata Prosta tectomia 
28 AR Masc Pa 63 Carcinoma de próstata Orquidectomia bilateral 
29 IPG Fem Br 30 Fístula vésico vaginal Cura cirurgica de fístula 
30 LCS Masc Br 31 Hidronefrose Estenose da junção pielureteral Pieloplastia 
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Todos as pacientes operados tiveram todas as 
suturas executadas com o PGA corado, incluindo 
pele, tecido subcutâneo, muscular, víscera e liga
duras de vasos, à exceção daqueles de pequeno ca
libre, onde, como rotina, usamos a fulguração. 

Muitos pacientes, constantes deste material, 
eram portadores de infecção urinária prévia e al
guns foram operados em condições físicas não ideais 
causadas pela infecção, traumatismos ou condições 
metabólicas pré-existentes (diabete, uremia, esta
dos carenciais por neoplasia). 

Em alguns pacientes, operados por patologia 
obstrutiva prostática por via transvesica], procedeu
se à tomada de fotos por via endoscópica da área 
de suturas da mucosa vesica] para demonstrar a ab
sorção do fio. 

Os pontos colocados na pele foram retirados en
tre o 6.0 e 8.0 dias de pós-operatório. Nos casos de 
postectomia, utilizamos fios de calibre 4. O, sendo 
que os mesmos, quando não retirados com tesoura, 
saíram espontaneamente em tomo do 12.0 dia. To
dos os pacientes foram observados durante o tem
po de hospitalização e após a alta por período total 
não inferior a 15 dias. 

A evolução em todos os casos foi muito boa, 
nada havendo de anormal no referente à formação 
de hematomas, serosidades ou reação de granulo
ma por corpo estranho ou infecção do material de 
sutura. 

COMENTÁRIO 

A sutura de ácido poliglicólico é de fácil ma
nuseio, mais resistente à tração e mais fina do que o 
catgut simples quando se comparam fios do mesmo 
calibre. A reação inflamatória do PGA é visíve]men
te menor que a do catgut, quando observada em 
pontos colocados na pele. 

Não foram observados casos de rejeição de su
turas do PGA com eliminação de fio, nos casos que 
operamos e seguimos por prazo igualou superior 
a 15 dias. Nas avaliações tardias, isto é, dois meses 
ap6s a intervenção cirúrgica, não se observou nos 
casos examinados a presença de cordões fibrosos, 
que muitas vezes encontramos à palpação da re-

gião operatória de pacientes nos quais se usou cat
gut cromado ou linho no plano muscular ou apo
neurótico. 

Duas complicações foram observadas, nesta sé
rie de 30 pacientes: caso 16 - hidrocele gigante em 
paciente hipertenso, em que houve necessidade de 
drenagem de hematoma; e recidiva de fístula ure
tropeniana no caso 5, que era portador de hipospá
dia recidivada. Nestas duas oportunidades, não po
demos atribuir ao material de sutura a intercorrên
cia· de complicação. A evolução do caso de hema
toma transcorreu sem dificuldade e a fístu]a pós
uretroplastia será reparada futuramente. 

No caso 6 - hidronefrose, corrigida com pielo
p]astia, procedeu-se a bi6psia de carcinoma "in 
situ" do ureter pr6ximo ao paciente. A histopato
]ogia demonstrou tratar-se de carcinoma papilífero 
do ureter e, no 6.0 dia de pós-operatório, realizou
se nefrureterectomia. 

Fragmento da área de sutura foi enviado para 
exame histológico e a micrQfotografia da região 
mostra a formação de tecido granulomatoso em tor
no do fio de ácido poliglic6lico, processo comum 
antes de fase de cicatrização final. 

As figuras 1 e 2 mostram fotos por via endos
cópica do fio 3. O Dexon Green (aumento de 4 x) 
passando livre pela luz vesical, após transfixar a mu
cosa da bexiga, fotografada no 10.0 e 20.0 dias 
de p6s-operat6rio de prostatectomia transvesical; 
note-se que o corante verde desapareceu. A figura 
3 refere-se à mesma região no 40.0 dia de p6s-ope
ratório, em que houve absorção ou hidrólise do fio. 

As figuras 4 e 5 mostram os pontos na pele 
na região inguino-escrotal e prepucial, onde não se 
evidencia reação inflamat6ria em tomo da sutura. 
A figura 6 refere-se a um corte histológico de área 
de sutura com o PGA. Embora o "follow-up" tardio 
desta série seja de curta duração, vale lembrar que 
no estudo 2 que conduzimos e';u 1970, tivemos opor
tunidade de rever muitos dos paciente que incluí
mos naquela série e em nenhuma oportunidade sur
preendemos caso algum de formação de cálculo em 
tomo de fios de ácido poliglic6lico em contacto com 
urina ap6s suturas de bacinete, ureter ef ou bexiga. 
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Fig. 1 - Foto de endoscopia vesical no 10.0 dia depós~operatório 
de prostatectomia transvesical. Presença de edema e eq~imose na 
área da cistostomia - Fio Dexon-Creen 3.0 (4xl, já ,descorado 

passando sobre a mucosa e transfixando a muscular:. 

Fii. 3 - Mesmo calo. Fotografia endoscópica no 40.0 

mostrando absorção 011 hidrólise do fio 

J. Br. Ural. - Vai. 1 N.o 4 - 1975 

Fig. 2 - Mesmo caso, fotoirafado no 20.0 dia de pós-operatório. 
Presença do fio. Ausência de edema 

Fii. 4 - Po.tectomia - 2.° dia ""' pós-operatório. Ausência de 
edema 

Fig. 6 - Corte histológico do caso 30 reoperado no 7.0 dia, 
mostrando o espaço vazio referent., à sutura de Dexon Gre.,n, 
não atingido pela hematoxilina-eOlina. Note-se infiltrado leucoci
lário caracteristico da reação inicial do processo de absorl.'ão do 

material de sutura 
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CONCLUSõES 

Os resultados obtidos com o uso de suturas de 
ácido poliglicólico corado em cirurgia urológica con
firmou nossas observações anteriores, isto é, de que 
é vantajosa sua aplicação em cirurgia urológica, 
acrescido agora o fato de que o fio tingido de ver
de, além de ser resistente, absorvível, não irritan
te, é facilmente identificável nos tecidos do campo 
operatório. 

SUMÁRIO 

Os A.A. estudaram clinicamente o emprego de 
suturas coradas de ácido poliglicólico Dexon Green, 
em 30 casos de cirurgia urológica. 

Os resultados obtidos confirmaram os encon
trados em estudo anterior e por outros autores. 

Concluem que é vantajoso o uso desta sutura 
sintética e absorvível no trato urinário pela ausên
cia de: reação inflamatória, rejeição do material, 
formação de granuloma de corpo estranho ou cál
culos, acrescido do fato de, sendo o material tingido 
de cor verde, torná-lo facilmente identificável sobre 
os tecidos. 

SUMMARY 

On thirty cases of urologic surgeries, the AA. 

tested the efficaccy of Dexon-Green, a dyed 
polyglycolic acid suture, confirming the results 
attained in preliminary study carried out by the 
AA. as well as by others investigators. 

The advantageous features of the new synthetic 
and absorbable material is emphasized, specially 
due to the absence of inflammatory reaction, ma
terial rejection, foreign body granuloma formation 
or urinary stone development, besides the easy 
handling and visualization of the suture on the 
tissues. 
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