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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 sua 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. 

:É 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, Inst. 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 ou 
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 does) 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, R.R. & 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 does) 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 

Fundada a 18 de maio de 1926, a S.B.V. permaneceu nômade durante 

46 anos. 

Somente em 1969, quando suas portas foram amplamente franqueadas aos 

urologistas brasileiros e, em 1972, quando a sua sede foi adquirida, viu a classe 

atendidas antigas e justificadas reivindicações. 

Hoje, passados poucos anos, a Sociedade cresceu e fortaleceu-se, atingindo 

uma real posição de liderança, propiciando que movimentos e campanhas bem 

conduzidos mostrem o caminho do amplo e definitivo reconhecimento de direitos 

e benefícios que melhor sirvam a seus usuários. 

A ampliação do quadro associativo, a obtenção da sede própria, a edição, 

já em seu quinto exemplar, do Jornal Brasileiro de Urologia e, sobretudo, a 

revitalização dos Congressos que a Sociedade promove a cada dois anos, cons

tituem marcos indeléveis do quanto se tem feito em prol da nobre especialidade 

que abraçamos. 

ALBERTO GENTILE 
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,flagrantes históricos 

PRESID1l:NCIA DA S.B.U. 

1926 - Agenor Edésio Estellita Lins 1952 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 

1927 - Augusto Paulino 1953 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 

1928 - Augusto Paulino 1954 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 

1929 - Crissiuma Filho 1955 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 

1930 - U go Pinheiro Guimarães 1956 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 

1931 - U go Pinheiro Guimarães 1957 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 

1932 - Rolando Monteiro 1958 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 

1933 - Alvaro Cumplido de Sant' Anna 1959 - Alvaro Cumplido de Sant' Anna 

1935 - Alvaro Cumplido de Sant' Anna 1960 - Alvaro Cumplido de Sant' Anna 

1936 - Ângelo Pinheiro Machado Filho 1961 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 

1937 - Ângelo Pinheiro Machado Filho 1962 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 

1938 - Antonio Emanuel Guerreiro de Faria 1963 - Alvaro Cumplido de SantíAnna 

1939 - Agenor Edésio Estellita Lins 1964 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 

1940 - Agenor Edésio Estellita Lins 1965 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 

1942 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 1966 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 

1943 - Alvaro Cumplido de Sant' Anna 1967 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 

1944 - Arandy Miranda 1968 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 

1945 - Arandy Miranda 1968 - Roberto Rocha Brito ( renunciante) 

1946 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 1968/69 - Luiz Samis (em exercício) 

1948 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 1970/71 - Alberto Gentile 

1949 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 1972/73 - Alberto Gentile 

1950 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 1974/75 - J. Geraldo Campos Freire 
.1951 - Alvaro Cumplido de Sant'Anna 1975 - Thirso Santos Monteiro 

Estellita Lins 

- Fundador da SBU 
- Primeiro Presidente e 
- Presidente de Honra 

J. Br. Urol. - Vol. 2 N.o 1 - 1976 



o mandelato de metenamina na infecção urinária 
da crianca . 

OMAR ROBERTO DA SILVA PERES 

Do HosJ;>ital Infantil Menino Jesus (SP) 

I - CONSIDERAÇOES GERAIS 

Embora um dos mais explorados assuntos em 
medicina seja a infecção urinária, em urologia 
pediátrica ainda continua sendo o de maior es
peculação e importância, dentro da patologia 
infantil. 

Os estudos recentes sobre infecção urinária 
vêm, cada vez mais, demonstrando a necessidade 
de encontrar, dentro do arsenal antimicrobiano, um 
produto que venha a reunir todas as qualidades de 
um medicamento ideal. 

Dentre estas, podemos citar as ações bacteri
cida e bacteriostática efetivas, impedindo as resis
tências bacterianas, quer sejam cromosôrilicas ou 
extracromosômicas. Várias são as causas de insu
cesso no tratamento da infecção urinárià na in
fância. 

Podemos salientar, entre estas, as uropatias 
obstrutivas causadoras de estase urinária; a resis
tência bacteriana; tratamento tardio; emprego in
correto da medicação; presença de substâncias 
antagônicas na ação do farmaco; perdas ou enfra
quecimento das defesas orgânicas. 

Por estes e outros fatores é que nos propusemos 
fazer a observação clínica com o mandelato de 
metenamina na infecção urinária da criança. 

Trata-se de um farmaco de ação preponderan
temente bactericida, sob a forma de suspensão e 
sabor bastante aceitável pela criança, por conse
guinte de fácil administração. 

Os germes das crianças observadas foram pre
dominantemente os da flora gram-negativa e rara
mente gram-positiva. 

O tratamento em todos os pacientes foi reali
zado somente com o mandelato de metehamina, 
sem o concurso de qualquer antibiótico ou quimio
terápico. 

o medicamento foi utilizado sob a forma de 
suspensão, conservado a temperatura ambiente, 
tendo cada medida 250 mg. 

Todos os pacientes foram tratados mediante 
exames bacteriológico e antibiograma com teste de 
sensibilidade ao mandelato de metenamina. 

II - MATERIAL E METODO 

A nossa observação foi realizada com o con
curso de 21 crianças, sendo 15 do sexo feminino e 
6 do sexo masculino. A idade variou de 7 meses a 
11 anos, sendo todas de cor branca e nacionalidade 
brasileira (Quadro I). 

QUADRO I 

Pacientes estudados em relação a sexo e idade 

SEXO IDADE 
TOTAL 

M F Até 2 anos De 2/11 anos 

21 6 15 4 17 

Quanto à patologia, em relação e localização 
do processo infeccioso, tivemos cistite, pielocistite, 
uretropostite, pielonefrite, lítiase urinária, urone
frose, vulvovaginite, incontinência urinária com 
vulvovaginite. Em todos os casos, foram feitos 
exames da urina; tipo I - bacterioscopia, bacterio
logia, antibiograma, teste de sensibilidade ao man
delato de metenamina, urografia excretora e uretro
cistografia miccional. 

Os casos apresentados foram selecionados 
através de cultura com mais de 100.000 colônias 
por ml de urina. 

A administração do medicamento em questão 
foi feita na dose de 1 colher de café de 6/6 horas 
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para as crianças cujo peso estava entre 7 kg e 
19 kg. E na dose de 1 colher-de-chá para as cri
anças cujo peso ficava dos 20 kg em diante. O 
tempo de tratamento variou de 10 a 15 dias, de 
acordo com intensidade, cronicidade e gravidad-e 
da infecção. 

lU - CONTROLE DE CURA 

Consideramos curados os pacientes através do 
desaparecimento da sintomatologia e que não apre
sentavam piócitos e germes aos exames microscó
pico, bacterioscópico e bacteriológico da urina, rea
lizados no mínimo 5 dias após o término da admi
nistração do farmaco. 

IV - RESULTADOS 

Nos pacientes tratados, observamos raramente 
efeitos indesejáveis. Pudemos constatar, em 3 casos, 
intolerância ao medicamento, devido principal
mente ao gosto, e ter produzido vômito e diarréia, 
havendo necessidade do abandono do tratamento. 
Quanto aos resultados obtidos com o emprego do 
medicamento, tivemos os mesmos classificados em: 
curados, melhorados e inalterados. Em todas as 

culturas realizadas, os germes se apresentaram sen
síveis ao mandelato de metenamina. 

Dos 21 casos, apresentados tivemos 17 curados, 
L melhorado e 3 inalterados. 

No caso melhorado, o paciente apresentava 
litíase, tornando-se negativo após a· retirada cirúr
gica do cálculo. 

Quanto ao critério de cura, tivemos: 

Curados, os casos em que nas culturas não 
houve crescimento de germes; melhorado, o caso 
em que, embora o número de colônias fosse bem 
reduzido, estas continuavam presentes; finalmente, 
foram considerados inalterados os casos em que o 
número de colônias continuava ainda bem grande, 
ou seja em torno de 100.000 colônias. 

GERMES 

Escherichia Colí 
Proteus Mirabilis 
Staphylococcus Aureus 

QUADRO 11 

Germes identificados 

Staphylococcus Epidermides 
Escherichia Coli e Proteus 

CULTURAS 

12 
3 
2 
3 
1 

QUADRO III 

Resultados 

URINA ANTES DO TRATAMENTO URINA DEPOIS 00 TRATAMENTO 

Nome Sexo Idade Cor Leuc./ml Hemâc./ml pH Gram·Germ. Cult./Germ. Leuc./ml Hemác./ml pH Gram·Germ. Cult./Germ. 

A.f.. F 7 m br 1.152.000 - ácido negativo E. Coli 3.000 - ácido X Negativa 
A.O F 1 A br 35.000 ~ ácido negativo E. Coli 2.000 - ácido X Negativa 
A.O F 1 f.. br 40.000 - ácido negativo E. Coli 3.000 - ácido X Negativa 
A.L M 5 f.. br 111.000 - ácido negativo Proteus M. 3.000 - ácido negativo Positiva 
A.M F 9 A br 10.400.000 96.000 ácido negativo E. Coli 1.000 500 ácido X Negativa 
I.F. F 9 A br 6.500 - ácido negativo E. Coli 2.500 - ácido X Negativa 
M.A M 2 f.. br 4.000 - ácido negativo E. Coli Proteus M. 2.000 - ácido X Negativa 
M.C F 7A br 3.500 - ácido negativo E. Coli 2.000 - ácido negativo Positiva 
M.M F 3 A br 15.000 - ácido negativo E. Coli 3.000 - ácido negativo Positiva melho· 

rada 
M.F F 7 A br 8.000 - ácido negativo E. Coli 8.000 - ácido negativo Positiva 
M.f.. F 8 A br 128.000 - ácido positivo Staphylococcus Au· 3.000 - ácido X Negativa 

reus 
M.P M 4 A br 60.000 - ácido negativo Proteus M. 2.500 - ácido X Negativa 
M.S F 8 f.. br 960.000 - ácido negativo Proteus M. 3.500 - ácido X Negativa 
P.L M 4 f.. br 10.000 - ácido positivo Staphylococcus Epi· 1.000 - ácido X Negativa 

dermides 
R.M F 8 A br 8.000 - ácido negativo E. Coli 3.000 - ácido X Negativa 
R.a M la A br 9.000 - ácido positivo Staphylococcus Epi· 2.000 - ácido X Negativa 

dermides 
S.B M B A br 8.000 - ácido positivo Staphylococcus Epi· 

dermides 
1.000 - ácido X Negativa 

S.O F 11 f.. br 6.000 - ácido positivo Staphylococcus Au· 2.000 - ácido X Negativa 
reus 

R.P F 8 f.. br 9.000 - ácido negativo E. Coli 3.000 - ácido X Negativa 
V.f.. F 4 A br 5.000 - ácido positivo Staphylococcus f..u· 2.000 - ácido X Negativa 
V.S F 9 f.. br 4.000 - ácido negativo E. Coli 1.500 - ácido X Negativa 

Curados: 17 - Melhorados: 1 - Inalterados: 3 - X = Ausência de germes - Total d. casos: 21 
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Nos 3 casos inalterados, tratava-se de vulvo
vaginite, por conseguinte ausência de infecção no 
trato urinário. Quanto aos germes identificados, 
tivemos 12 culturas com presença da Escherichia 
Colí; 4 culturas com o Proteus Mirabilís; 6 culturas 
onde estavam presentes o Staphyloccocus, varieda
des aureus e epidermides. Tivemos em 1 cultura 
cepas de germes Proteus e Escherichia CoZi (Qua
dro II). 

v - CONCLUSÃO 

Pelos resultados obtidos com o emprego do 
mandelato de metenamina, conclui-se que 80% dos 
pacientes foram curados, 5% foram melhorados e 
15% permaneceram inalterados. Os 15% inalterados 
o foram devido a tratar-se de processo especifica
mente ginecológico, onde os resultados da cultura 
da urina eram falso-positivos (vulvovaginite). No 
caso melhorado, ou seja 5%, tratava-se de litíase 
(obstrução urinária). Pelo exposto, conclui-se que 
o mandelato de metenamina é uma droga de ação 
excelente nas infecções do trato urinário da criança 
onde não haja processo obstrutivo, seja ele mecâ
nico, congênito ou ginecológico, no qual a ação não 
é específica por se tratar de processo localizado. 

Cumpre-nos relatar que 85% dos pacientes ti
nham recebido, antes do mandeI ato de metenamina, 
antibióticos e quimioterápicos, e que, apesar dos 
mesmos, continuavam com a persistência da in
fecção. 

Quanto ao pH urinário, não houve modificação 
do mesmo, apesar de o medicamento usado ser 
acidificante urinário. Dos resultados obtidos, nota
se que o produto utilizado apresenta marcada ação 
bactericida e bacteriostática. 

Observa-se também que o mandelato de mete
namina tem ação específica contra os germes gram
negativos, principalmente a Escherichia Calí, e 
também sobre os gram-positivos. 

Pelo exposto, concluímos que o mandelato de 
metenamina deve ser ministrado em todos os casos 
de infecção urinária da criança, seja por germes 
gram-negativos, seja por germes gram-positivos, só 
ou çm combinação com antibióticos e quimioterá
picos, por ser medicamento de comprovado poder 
bactericida e com despresível efeito colateral. 

RESUMO 

o autor apresenta um ensaio clínico do emprego do 
mandelato de metenamina em crianças portadoras de in
fecções urinárias. Foram observados 21 casos, sendo 16 do 
sexo feminino e 5 do sexo masculino. 

Quanto aos germes identificados, foram encontradas 
12 culturas de E. Colí, 4 de Proteus Mírabilis, 3 de 
Staphylococcus Epídermídes e 2. de Staphylococcus Aureus. 

Dos resultados obtidos, foram observados 17 curas, 
1 melhorado e 3 inalterados, concluindo-se que o mande
lato de metenamina é uma medicação de ação excelente 
nas infecções do trato urinário da criança, sendo frisante 
sua ação bactericida e bacteriostática, com ação específica 
contra os germes gram-negativos e gram-positivos. 

SUMMARY 

The author presents a clinicaI investigation carried on 
with Methenamine Mandelate administered in children, 
reporting urinary tract infections. A total of 21 cases, 
consisting of 5 males and 16 females, was placed under 
observation 

The germs identified were, 12 cultures of E. Coli, 4 of 
Proteus Mirabilis, 3 of Staphylococcus Epidermides and 
2 of Staphylococcus Aureus. 

From the results obtained, 17 healings and 1 improve
ment were recorded, while 3 remained unaltered. 

In view of the results prompted by the administration 
of Methenamine Mandelate, it follows that the drug is 
endowed with excellent bactericide and bacteriostatic action 
in urinary tract infections in children, with specific action 
against gram-negative and gram-positive germs. 
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poliglobulia e tumor de rim 

PAULO AGUINSKY - DIRCEU RODRIGUES - MARIA Z~LIA PERETTI 

Da Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre· (RS) 

A poliglobulia secundária a uma patologia re
nal é um importante fator que nos diz da influência 
do rim sobre a eritropoiese. Por outro lado, deve
remos ter o conceito de que, diante de uma poli
globulia, mesmo na ausência de sinais ou sintomas 
referentes ao aparelho urinário, devemos, entre as 
causas provavelmente desencadeantes, pensar em 
uma patologia renal como processo ativador da 
eritropoiese. 

APRESENTAÇÃO DO CASO 

M. B., 55 anos, branca, viúva, agricultora, pro
cedente de Viadutos (R.S.). 

Hospitalizada em 12-4-'(2, referindo que há 
2 anos começara a sentir "calorões", acompanhados 
de sudorese e formigamentos das extremidades. 
Notara que o pescoço, a face e as extremidades 
dos membros inferiores e superiores se haviam tor
nado avermelhadas e com as veias túrgidas. Refe
ria, também, cefaléia latejante, escotomas cintilan
tes e tonturas. 

N a revisão sistêmica e história pregressa, não 
havia nada digno de nota. 

O exame físico mostrava uma paciente em bom 
estado geral e de nutrição, com temperatura axilar 
36,3.oC, mucosas úmidas, intensamente coradas, 
pele vermelho-cianótica no pescoço, face e extremi
dades dos membros superiores e inferiores. Tórax 
de forma normal, murmúrio vesicular uniforme
mente distribuído. Abdome flácido, com fígado 
palpável 2 dedos transversos, abaixo do rebordo 
costal D, na linha hemiclavicular D, com bordos 
rombos e lisos, numa extensão total de 9 cm; o 
baço era impalpável. Freqüência ventricular de 
88 b.p.m., rítmica, sem sopros. T.A. 170/100 mmH g. 
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A investigação laboratorial mostrara: 

Hemograma Ht - 74% e após 50% 
Hb - 22 g% e após 15 g% 
Leucócitos - 7250 e após 6100 
Plaquetas 118.000 e após 

125.000 
VSG - 1 mm na 1.0 hora e após 

11 mm na La hora. 

Medulograma mostrou megacariocitose, eritro
poiese e granulopoiese de aspecto normal. 

Fundo de olho KW1 • 

DCE 97,8 ml/min. Os exames comuns de uri
na foram normais. 

Exame ginecológico mostrou vaginite com tri
chomonas. 

Provas funcionais hepáticas, dosagem de uréia, 
glicose, gasometria arterial e urocultura foram nor
mais ou negativas. 

RX tórax foi normal. 

RX simples de abdome não permitiu visualizar 
o pólo superior do rim D. 

Urografia excretória mostrou massa retroperi
toneal à D, provavelmente extrínseca ao rim, que 
deformava os cálices superiores. 

Cintilo grafia hepática sugeria existência de 
compressão extrínseca do órgão. 

• Cintilografia renal: no terço médio e lateral 
do rim D, apresentava área hipocaptante anormal, 
sugerindo perda do parênquima renal funcionante. 

Conclusão - Processo patológico renal direito 
(tumor ou cisto?) compromindo a porção inferior 
do fígado. 

Foi então indicada cirurgia para investigação 
da natureza do tumor que a paciente apresentava. 
Foi realizada a nefrectomia D e o diagnóstico histo-
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patológico foi de carcinoma de células claras, com 
invasão da vascular. 

O pós-operatório foi normal. 

A paciente foi submetida posteriormente a 
40 aplicações de cobalto, numa dose total de 
5.000 rds (fez campos renais anteriores e poste
riores). 

Recebeu alta, após 30 dias da data da cirurgia, 
com: 

Ht - 44% 
Hgb - 13,8 g%. 

Foi reavaliada em 4 meses, apresentando: 

Ht - 42% 

Hgb - 14,0 g%. 

Nessa ocasião, exame físico e RX do tórax 
dentro dos limites da normalidade. 

COMENTARIO 

Medvei, em 1923, na Áustria, e Bliss, em 1929, 
nos EUA, foram os dois primeiros autores que pen
saram na possibilidade de estar associada a poli
globulia a determinadas patologias renais. Mais 
tarde, Fairley (1945) e outros autores, em anos 
subseqüentes, comprovaram essa associação, mos
trando que a nefrectomia levava à remissão da poli-· 
globulia. 

A poliglobulia não se encontra somente na 
dependência do câncer de rim, mas, como demons
tram várias publicações sobre o assunto, na pre
sença de tumores benignos do rim, cistos, hidro
nefrose e rim policístico. 

Todavia, a maioria dos casos está associada ao 
epitelioma de células claras. Dos 56 casos, reava
liados por Hamburger e col., em 94,9% dos casos 
estava a poliglobulia associada a esse tipo de tumor. 
Os cistoadenocarcinomas papilares e os fibromixos
sarcomas foram os tumores de outra natureza. 

Videback, em 1950, revisando 123 casos de 
neoplasia de rim, encontrou apenas 2 casos de poli
globulia, ou seja uma freqüência de 1,6%. Berger, 
revisando 273 casos semelhantes, encontrou uma 
freqüência de 1,8% dos casos. Damon é quem, na 
literatura, encontrou uma cifra de 2,8% de poliglo-

bulia em 350 tumores renais operados no Hospital 
Presbiteriano de Nova Iorque, entre 1929 e 1957. 

Os tumores benignos de rim também podem 
ser causa de poliglobulia. Dos 17 casos revisados 
na literatura por J ones e Nixon (1960), 10 deles 
estavam relacionados com afecções císticas. Tam
bém foi relatada a associação da poliglobulia com 
tumores benignos sólidos e hemangiomas. 

Com relação à idade em que ocorrem,. variam 
em uma faixa muito grande, que vai dos 4 aos 
70 anos. Há uma predominância do sexo masculino 
sobre o feminino, na freqüência de 76,6% e 23,4% 
respectivamente. 

A poliglobulia se acompanha de um aumento 
constante da eritropoiese medular, porém, o au
mento dos glóbulos vermelhos é isolado, ou seja, 
uma eritrocitose sem aumento do número de leucó
citos nem do de plaquetas. Na medula, há uma 
hipertrofia da série vermelha e a aparência normal 
da série leuco-trombocitária. 

A remissão da poliglobulia foi comprovada em 
21 casos de um total de 26 observados - 80,7% -
e no caso presente, ap6s 30 dias, a paciente apre
sentava um quadro hematológico dentro dos pa
drões normais. 

Daí a justificativa de que a conduta cirúrgica 
é a única indicada como solução da alteração hema
tológica, pela retirada do 6rgão desencadeador. 

O aparecimento de novo surto de poliglobulia 
ou a não-remissão do quadro hematológico, após 
a nefrectomia, estão associados à presença de me
tástases. Nessa circunstância, as metástases pulmo
nares são tratadas com radioterapia e a remissão 
é acompanhada pelo controle radiológico, bem como 
a cifra de glóbulos vermelhos. 

Do ponto de vista fisiopatol6gico, a hipótese 
de J acobso~, em voga no momento, explica a asso
ciação da poliglobulia aos tumores renais como 
sendo conseqüência de um fator eritropoiético re
nal produzido pelas células tumorais. Tal estudo, 
apoiou-se nos ensaios de Jones e Payne ( 1960), 
que estudaram a atividade eritropoiética do plasma 
de dois pacientes acometidos de poliglobulia, um 
na vigência de rim policístico unilateral e o outro 
com hidronefrose bilateral. 
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RESUMO 

Os autores apresentam um caso de epitelioma de célu
las claras associado a poliglobulia. Discutem os aspectos 
referentes à freqüência, critérios de avaliação quanto a 
diferentes patologias renais, fisiopatologia e tratamento. 
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correlação entre a massa de parênquima renal 
e o Ilclearance" de creatinina 

MARISA B. DA FONSECA - BAS CHEIV A MUSY - ANTERO COELHO NETO 

Da Faculdade de Ciências da Saúde (Universidade de Brasília) 

A procura de modelos experimentais que per
mitam o estudo da fisiopatologia das várias doenças 
tem aumentado muito nos últimos anos. 1 Alguns 
deles têm sido desenvolvidos com resultados excep
cionais. 2, 3, 4 Outros, têm tido o seu uso limitado 
pela complexidade de realização. 

Desde há algum tempo, temos procurado esta
belecer novos modelos experimentais que permitam 
reproduzir as alterações fisiopatológicas do sistema 
urinário com a finalidade de ensino e de pesquisa. 5 

Qual a massa de parênquima renal capaz de 
permitir uma função compatível com a vida, tem 
sido uma pergunta feita por vários pesquisadores. 
A importância prática deste conhecimento é óbvia 
para o cirurgião, que deseja fazer ressecções em 
rim único. Por outro lado, sendo o "clearance" de 
creatinina, um dos testes de função de grande utili
zação na prática clínica, interessaria saber se ele 
traduz, com alguma fidelidade, a massa de parên
quima que resta funcionando no nefropata, princi
palmente com finalidade de avaliação e prognós
tico. 

Este trabalho procura estabelecer um modelo 
fácil para ensino da insuficiência renal, através de 
um animal com número diminuído de nefrons fun
cionantes, assim como tenta verificar o relaciona
mento percentual entre a massa de parênquima 
que resta e o "clearance" de creatinina endógena. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados 50 ratos (raça R-Holanda) 
peso médio de 153 g. 

Os animais foram divididos em 5 grupos, de 
acordo com a massa de parênquima renal restante. 
O primeiro grupo estudado foi de 100% de parên
quima renal, com a finalidade de se estabelecer o 
"clearance" padrão dos animais normais. A partir 

deste, foram determinados os valores de "clearance" 
esperado para os outros grupos, seguindo o percen
tual de parênq uima renal (em razão aritmética). 
A técnica utilizada de nefrectomia parcial é muito 
simples: com um fio de algodão dá-se um nó no 
local desejado e o próprio fio secciona o parên
quima renal, fazendo a hemos tas ia com grande 
facilidade. Não há sangramento. 

Os modelos foram colocados em caixas meta
bólicas, 72 horas após a sua preparação, para co
lheita de urina. Logo em seguida, as amostras de 
sangue foram obtidas por punção cardíaca e o 
material colhido de cada grupo analisado de acordo 
com as técnicas de rotinas no Laboratório de Fisio
patologia Renal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No primeiro grupo (100%), encontramos um 
"clearance" de 0,821 mIl mini 100g de rato, os níveis 
de creatinina plasmática de 0,98 mg% e urinária de 
64 mg%. 

Esses resultados foram compatíveis com os 
encontrados por outros pesquisadores. 

No 2.° grupo, observamos discreta elevação do 
nível de creatinina plasmática (1.33) e o "de a
rance" foi de 0,239 mIl mini 100 g de rato, o que 
representa 34,2% do teoricamente esperado. 

Julgamos que esse deficit funcional encon
trado possa ser explicado por alterações decorren
tes do trauma cirúrgico e anestésico. Isto em vir
tudo dos nossos experimentos terem sido realizados 
em fase aguda. 

No 3.° grupo (65%), observamos que a creati
nina plasmática se encontrava em nível mais alto 
que no grupo anterior, com valor de 1,68 mg%. 
O "clearance" encontrado foi de 0,200 mIl mini 
100 g de rato, o que corresponde a 37,5% do teori-
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camente esperado. Os resultados são explicados 
pelas mesmas razões descritas acima. 

No 4.0 grupo ( 50%), encontramos nível de 
creatinina plasmática inferior ao grupo de 65% 
( 1,32) e o "clearance" foi superior ao daquele 
grupo ( 0,216 ml/ min/ 100 g), o que representa 
52,6% do esperado. 

Interpretamos os dados encontrados no grupo 
de 50% corno decorrentes de menor trauma cirúr
gico (nefrectomia unilateral). 

No 5.0 grupo (30%), o dado importante obser
vado foi a morte de 57,1% dos animais, 36 horas 
após a preparação. A creatinina plasmática estava 
em nível bastante elevado em relação aos outros 
grupos (2,7 mg%). O "clearance" de creatinina apre
sentou nível bem inferior (0,111 ml/min/ 100 g), 
correspondendo a 45,1% do esperado. 

CONCLUSõES 

Observando os resultados encontrados nos di
ferentes grupos, podemos concluir que, em expe
riências agudas, não há uma relação direta entre 
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a quantidade de parênquima renal e sua capaci
dade funcional, avaliada através da técnica de 
"clearance" de creatinina endógena. Portanto, este 
parâmetro não constitui, nas condições estudadas, 
um dado correto para ser usado a fim de se saber 
a quantidade de parênquima restante após uma 
nefrectomia parcial e qual a sua capacidade funcio
nal para manutenção da homeostase. Talvez os 
falsos resultados obtidos, em relação aos teóricos 
esperados, dependam das condições dos animais 
estudados. Condições estas referentes ao "stress" 
da anestesia, manuseio do rim por ocasião da pre
paração do modelo e suas conseqüências (edema, 
reação inflamatória, abscessos) para o parênquima 
renal. Vários animais apresentavam grandes edemas 
e abscesso ao nível do rim restante. Julgamos que, 
em experimentos realizados em períodos mais lon
gos, poderá haver aumento da capacidade funcio
nal e uma relação mais precisa entre a massa renal 
restante e o "clearance" de creatinina. Isto poderá 
ser evidenciado na seqüência do nosso trabalho, 
fazendo estudo funcional em diferentes períodos da 
evolução pós-operatória. 



estase ureteral por repleção vesical . 
estudo urográfico 

S~RGIO PACHECO ALVES DE CARVALHO - RUBEM DE ANDRADE ARRUDA - JOS~ HERALDO 
DA SOLEDADE E NEDER - PAULO JOS~ PEREIRA BRINGEL - JOS~ MARIA SAMPAIO DE ALMEIDA 

Do Serviço de Urologia do Hospital Central da Marinha (Rio) 

Ap6s os trabalhos de Leadbetter e Clark, pu
blicados no "Journal of Urology", de fevereiro de 
1971, no qual os autores apresentam 7 casos de 
hidronefrose e hidrureter associados à repleção 
vesical e micções infreqüentes, propusemo-nos a 
realizar este trabalho no intuito de verificar se o 
simples enchimento vesical em pacientes sem qual
quer queixa urol6gica seria capaz de provocar os 
mesmos transtornos ou se este fato apenas se obser
vava, como concluíram os autores acima, naqueles 
pacientes que possuíam ureter intramural maior· 
que o normal. 

Aos casos selecionados, acrescentamos ainda, 
por nos parecer oportuno, o de um paciente pros
tático que, na época da internação, apresentava 
hidronefrose e hidrureter bastante acentuados. 

No período de agosto a outubro de 1971, rea
lizamos 30 urografias excretoras com enchimento 
vesical prévio, feito com solução fisiol6gica até que 
o paciente acusasse desconforto vesical e desejo de 
urinar (esse volume variou entre 300 e 350 ml), 
executando, a seguir, a rotina para urografia excre
tora. Selecionamos para apresentação apenas 4 ca
sos que nos parecem mais elucidativos. 

DISCUSSÃO 

Tanagho e colo observaram que a compressão 
da musculatura do trígono ou do ureter pela dis
tensão vesical pode obstruir a corrente urinária 
através do ureter intramural. 

Os resultados por n6s obtidos mostram que há 
uma relação estreita entre a dinâmica ureteral e a 
pressão vesical: se esta é baixa, a urina flui facil
mente do ureter para a bexiga, mas, quando há 
uma elevação da pressão intravesical, ocorre niti
damente uma dificuldade ao esvaziamento ureteral. 

Isto pode ser constatado pelo fato de que em todos 
os casos por n6s observados as chapas feitas aos 
15 minutos evidenciàm os ureteres em toda a sua 
extensão, mostrando um evidente retardo de elimi
nação, que somente pode ser atribuído ao aumento 
da pressão intravesical pelo enchimento prévio, 
uma vez que em todos os casos nenhum apresen
tava refluxo vésico-ureteral, conforme ascistogra
fias miccionais. 

No caso do paciente prostático, o cateterismo 
vesical permanente promoveu uma diminuição evi
dente da pressão intravesical, trazendo uma dimi
nuição gritante das dilatações existentes e uma 
melhora acentuada da função renal, o que pode 
ser constatado pela comparação do estudo radio
gráfico realizado antes e três meses ap6s o cate
terismo. Parece-nos que a tese do pinçamento do 
ureter pelo deferente, nos casos de hipertrofia pros
tática, bem como a de que um 16bulo subtrigonal 
é quase sempre responsável pela dilatação do ureter 
distaI, carecem de uma melhor apreciação. 

Nossos achados ressaltam a importância da 
manutenção de uma pressão intravesical baixa na
queles pacientes portadores de refluxo vésíco-ure
teral ou de hipotonia da musculatura ureteral, o 
que se pode conseguir pela drenagem vesícal por 
cateter ou com instruções ao paciente para que 
urine em determinados intervalos de tempo, já que 
essas medidas, por causarem redução na resistência 
à passagem da urina para a bexiga, promovem 
esvaziamento ureteral. 

Queremos ainda acentuar a necessidade de se 
ter muita cautela na interpretação da presença de 
dilatação uréteral, constatada durante urografia 
excretora, se houver concomitantemente repleção 
vesicaI. 
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duplicidade uretra I 

AFIZ SADI - JOÃO CELSO BORDON - MINORI SAlTO - HttLIO EGYDIO NOGUEIRA 

Da Escola Paulista de Medicina e da Faculdade de Ciências Médicas de Santos (SP) 

A uretra dupla é uma entidade bastante rara 
e freqüentemente acompanha outras anomalias 
como bexiga dupla ou pênis duplo. 

Por outro lado, tem sido confundida com ure
trasaccessórias, já que estas muitas vezes estão 
associadas à hipospádia. 

A duplicidade verdadeira da uretra implica 
na existência de duas uretras, que se originam inde
pendentemente na bexiga, correm paralelamente 
uma à outra e se exteriorizam através de meatos 
separados. 

Uma das uretras segue invariavelmente seu 
curso normal e a outra quase sempre acentua-se 
dorsalmente à principal. Esta se exterioriza por um 
meato, que se coloca entre o meato normal e a 
base do pênis. 

Raramente, a uretra rudimentar é ventral à 
principal e é rudimentar, estreita no seu calibre 
e tortuosa. 

INCIDENCIA 

Gross e Moore ( 1950) fizeram uma reVlsao 
da literatura, publicando 19 casos de duplicidade 
completa da uretra, todas em homens. Posterior
mente, alguns outros casos, cerca de 15, foram pu
blicados por diferentes autores, 4 dos quais em 
mulheres (Danneuther). A etiologia ainda não está 
esclarecida. 

Duas são as hipóteses aventadas: a) segundo 
Slotkin e Mercer, resulta da bifurcação do esboço 
da uretra pela continuação do processo de divisão 
do septo urogenital. Se isto fosse verdade, deveria 
haver coexistência de fístulas uretro-retais, o que 
não foi observado em nenhum paciente. b) Se
gundo Meyer, seria resultante da penetração de 

elementos mesodérmicos laterais no esboço da 
uretra. 

Talvez as duas hipóteses sejam verdadeiras, 
porém não foram definitivamente comprovadas. 

A análise de 25 casos de uretra dupla revelou 
como principais sinais os seguintes: 

a) Duplo ;ato (19 casos) 

Este sinal apareceu em grande número de 
casos, sendo em alguns o único a levar o paciente 
a consultar o urologista. O jato da uretra ventral 
era praticamente normal, enquanto que o da dorsal 
era um gotejar contínuo durante a micção. 

b) Incontinência urinária 

Este sinal apareceu em cerca de 11 casos. Nem 
todos os pacientes com duplo jato apresentaram 
incontinência, mas todos os que a apresentaram 
tinham duplo jato. 

Isto porque a incontinência afeta invariavel
mente o trato dorsal, enquanto que a uretra ventral 
tem controle normal. 

Ainda com relação à incontinência, observou-se 
um fato importante: quanto mais proximal o meato 
externo do trato dorsal, maior o grau de inconti
nência. 

c) Infecções repetidas 

Os sintomas e sinais de infecções repetidas, 
muitas vezes de difícil tratamento, foram encon
trados em 7 casos. 

Esta ocorrência se deve à dificuldade de 
manter asséptico o trato dorsal devido a seu pe
queno calibre e sua tortuosidade, o que condiciona 
uma deficiente limpeza pela corrente urinária. 
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As infecções foram em grande parte de origem 
gonocócica. Algumas por focos primários inespeci
ficos e outras após instrumentação. 

d) C orda dorsal 

Esta ocorrência foi observada em 5 casos, 
dificultando, se não impossibilitando, a prática do 
coito. 

e) Outras deformidades 

Com certa freqüência ocorrem outras altera
ções como duplo pênis, :parcial ou total, dupla 
bexiga ou bexiga septada, alterações do trato uri
nário superior ou outras deformações extra-uri-

, . , 
nanas. 

f) Alterações psicológicas 

Surgem algumas vezes, decorrentes da incapa
cidade ao coito, duplo jato ou deformidade do 
pênis. 

DIAGNOSTICO 

o diagnóstico é feito pela história do paciente 
e pelo exame físico, levando-se em consideração os 
sintomas e sinais já referidos. Como exames sub
sidiários, temos: 

a) Cateterismo 

A passagem de dois cateteres pelas respectivas 
uretras, até a bexiga, pode ser elucidativa, porém 
é de difícil realização, já que a uretra anormal é 
estreita e tortuosa e, por ser freqüentemente in
fectada, corre-se o risco de propagar essa infecção. 

b) Uretrocistografia retrógrada 

É o método de eleição, permitindo as melhores 
informações com o mínimo de riscos. 

c) U retroscopia e cistoscopia 

O exame endoscópico da uretra anômala é 
quase impraticável devido a seu pequeno calibre 
e tortuosidade 

Pode-se realizar o exame endoscópico pela 
uretra normal e estudar o meato interno da dorsal 
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pela injeção de contraste (corante) ou introdução 
do cateter. 

d) Urografia excretora 

Deve ser realizada com o objetivo de se afastar 
uma anormalidade do trato superior. 

e) Outros exames podem ser realizados, com a 
finalidade de detecção de outras anomalias asso
ciadas. 

CONDUTA 

Os pacientes portadores dessa anomalia, assin
tomáticos ou com poucos sintomas, devem ser man
tidos em observação e eventual tratamento clínico. 

A intervenção cirúrgica estará indicada quan
do houver significante grau de incontinência. 

Infecções repetidas e de difícil tratamento, 
deformidades excessivas e problemas psicológicos 
relacionados ao duplo jato ou à difículdade de 
coito. 

O objetivo de qualquer intervenção é o de 
remover a uretra dorsal com o mínimo de fibrose 
pós-operatória e não lesar o esfíncter. 

MATERIAL 

Operamos 3 doentes portadores dessa anoma
lia, dois desses menores e outro adulto com 38 anos, 
todos masculinos. 

Uma das crianças apresentava uma uretra du
pla até a uretra posterior principal junto à região 
montanal e aí terminava em extremidade cega. A 
extirpação total foi realizada porque a uretra anô
mala se infectara. A outra criança sofrera a cirurgia 
com extirpação total, pois a uretra emergia do colo 
vesical e havia jato urinário duplo e incontinência 
intermitente. Esses dois casos foram relatados ante
riormente no Congresso de Pediatria de Ouro Preto, 
como colaboração ao Dr. Geraldo Mattar. O ter
ceiro caso, nosso doente particular, era um homem 
com 38 anos de idade e solteiro. Aos 8 anos, já 
sentia periodicamente dor peniana, sem que se no
tasse qualquer anormalidade no órgão. Aos 15 anos, 
abriu-se espontaneamente na glande, superior ao 
orifício uretral, um outro accessório e, a partir de 
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então, apresentou uretrites periódicas, com corri
mento purulento, particularmente após as relações 
sexuais. Aos 22 anos, foi tentada a cateterização do 
orifício supranumerano, sem consegui-lo. Aos 
28 anos, nova tentativa de cateterização, desta vez 
com êxito, obtendo-se, a partir de então, algumas 
gotas de urina através deste orifício dorsal, por 
expressão do corpo peniano. Nesta época, fez ure
trografia retrógrada, que confirmou a existência de 
uretra dupla, tentando-se então tratamento esclero
sante, sem obter êxito. Aos 38 anos, como persis
tissem os sintomas, consultou-nos, quando indica
mos a cirurgia. 

Todos os exames complementares foram reali
zados e tudo dentro da normalidade. 

RESUMO E CONCLUSõES 

Os autores apresentam 3 casos de uretras du
plas anômalas, todas de situação dorsal. A publi
cação dos casos se deveu à raridade da afecção. 

A indicação clrurgica procedeu em virtude da in
fecção persistente e da incontinência urinária inter
mitent.~. 

Todas eram duplas verdadeiras, duas emer
gindo ao nível do colo da bexiga e uma ao nível 
da uretra montanal. 

Ressecção parcial da porção proximal ou distaI 
e a fulguração não são recomendadas, pois mantêm 
a fonte de infecção. 

Nos pacientes cujo sintoma único é o duplo 
jato pode ser realizada a incisão dos dois meatos 
externos, desde que se encontrem próximos. Ressec
ção total da uretra anômala em todo o seu trajeto 
é a técnica preferível, desde que observados os 
devidos cuidados. 

A fulguração ou ainda a injeção de sódio na 
uretra anômala não são condutas recomendáveis, 
pois, além do risco de manter pequenas cavidades 
(fontes de infecção), podem agravar ou determinar 
o aparecimento da corda dorsal. O único processo 
terapêutico eficaz é a extirpação cirúrgica total da 
uretra anômala. 
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reimplante ureteral 

CARLOS ARY VARGAS SOUTO 

Membro titular da SBU (Rio) - Ex-Residente de Urologia da UCLA 

INTRODUÇÃO 

Em 1950, Hutch concedeu a primeira técnica 
cirúrgica anti-refluxo. Desde então, esta cirurgia 
revolucionou a Urologia, atingindo alto índice de 
sucesso, a ponto de sua indicação ter se estendido 
além da cura do refluxo. Na realidade, hoje reim
plantamos o ureter naquelas intervenções que afe
tam a anatomia da junção uretero-vesical, fazendo 
a profilaxia do refluxo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Vamos analisar nossa experiência pessoal em 
15 ureteres de 10 pacientes, dos quais conseguimos 
um seguimento adequado. Cinco pacientes tinham 
refluxo vésico-ureteral. Em dois pacientes, havia 
estenose ureteral: tuberculosa em um e de causa 
desconhecida no outro. Um paciente tinha cálculo 
intramural encravado e outro tinha cálculo dentro 
de ureterocele. Em uma paciente, houve lesão ure
teral despercebida, no curso de uma histerectomia. 
Uma menina apresentava refluxo e ureterocele do 
mesmo lado. 

A cirurgia realizada foi a técnica de Politano
Leadbetter com dissecção adicional retrovesical em 
12 ureteres. A técnica de Paquin foi usada em 
3 casos em que o ureter distaI foi abandonado; nes
tes pacientes, não foi usado o "manguito" da téc
nica original. Cirurgias complementares foram rea
lizadas quando necessárias: 

- uma ureterectomia 

- três retiradas de cálculos 

- duas ancoragens vésico-psoas 

duas excisões de ureteroceles 

- dois afilamentos de ureteres ( Tailoring ) . 
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APRESENTAÇÃO DE CASOS 

Caso 1 - L. T. B., registro H.D.P. n.O 2381, 
brasileira, feminino, branca, 40 anos, casada, baixou 
ao hospital em 11-6-72, encaminhada por colega do 
interior do Estado, com o diagnóstico de infecção 
urinária recidivante, pielonefrite e refluxo' vésico
ureter aI bilateral. Na cistos copia, notamos meatos 
lateralizados e em ferradura, bem como presença 
de divertículo de Hutch à direita. A uretra tinha ca
libre 22 Fr. e foi dilatada a 38 Fr. 

Em 15-6-73, foi submetida a reimplante bila
teral dos ureteres, segundo a técnica de Politano. 

O controle radiológico pós-operatório revelou 
rins com cicatrizes de pielonefrite idênticas ao pré
operatório e ausência de refluxo. As uroculturas, 
entretanto, têm-se mantido positivas. Fui informado 
de que ela, recentemente, teve mais um episódio 
agudo de pielonefrite. 

Caso 2 - S. M. P., brasileira, feminino, branca, 
4 anos, baixou à Beneficência Portuguesa com 
queixa de urgência urinária, febre e dor lombar 
freqüente. Veio encaminhada pelo seu pediatra 
particular, após longo e bem conduzido tratamento 
clínico. 

A investigação urológica revelou ureterocele e 
bifidez pielureteral incompleta à direita. Em 
14-4-70, fizemos excisão da ureterocele e reim
plante dos dois ureteres direitos, segundo a técnica 
de Politano. 

A infecção curou. O R-X revelou cura do 
refluxo e preservação da árvore urinária superior 
direita. . 

Caso 3 - P. R., registro H.D.P. n.o 8138, bra
sileira, feminino, branca, 2 anos e 9 meses, veio 
à consulta por micção dolorosa e febre, encami
nhada pelo pediatra após 5 meses de tratamento 
contínuo, sem sucesso. 
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A uretrocistografia revelou refluxo vésico-ure
teral bilateral, grau III (classificação de Hodson), 
à direita e grau I à esquerda. 

Uma cistos copia, feita em 30-3-71, revelou uma 
uretra normal que foi dilatada a 32 Fr. O meato 
esquerdo era normal, o direito tinha aspecto de 
estádio e estava permanentemente aberto. 

Em julho de 1971, foi submetida a reimplante 
bilateral dos ureteres, conforme técnica de Politano. 

Em novembro de 1971, a uretrocistografia foi 
normal e a urocultura negativa. 

Em janeiro de 1972, a cultura de urina revelou 
E. coZi mais do que 105/ml. A urografia, feita em 
março, mostrou estenose uretero-vesical com mode
rado grau de uretero-hidronefrose. Novo controle, 
em dezembro, mostrou que a situação estava idên
tica. 

A criança está áS sintomática e as culturas repe
tidas têm sido negativas sem antibiótico. 

Caso 4 - E. M., registro H.D.P. n.o 5345, bra
sileiro, masculino, branco, 13 anos. 

Aos 4 anos de idade, apresentou hematúria. 
Recentemente, foi atendido por uma nefrologista 
devido à hematúria, dor lombar e febre, sendo, 
então, investigado radiologicamente e feito o diag
nóstico de maciço refluxo vésico-ureteral bilateral, 
mega-ureteres e hidronefrose bilateral por estenose 
pielureteral. 

Baixou ao H.D.P. em dezembro de 1970. A 
D.C.E. foi de 55,8 ml/min. Na urocultura, cresceu 
E. coZi (400.000fml). A cistos copia mostrou meatos 
ureterais lateralizados e entreabertos; havia diver
tículo de Hutch à direita e discreta trabeculação. 

Foi operado em 15-12-70. Os ureteres foram 
afilados em todo o segmento pélvico ( tailoring ), 
uma YV plastia foi realizada no colo vesical, os 
ureteres foram reimplantados segundo a técnica de 
Politano, tendo ficado com molde ureteral (sonda 
nasogástrica infantil 6 Fr.) por 15 dias. A sonda 
uretral foi retirada no 17.0 dia. Teve febre alta 
no 10.0 dia e a urocultura mostrou Pseudomonas. 
Teve alta no 20.0 dia pós-operatório e foi reinter
nado 7 dias depois, com pielonefrite aguda à 
direita. 

Em janeiro de 1971, a uretrocistografia revelou 
ausência de refluxo. O doente permaneceu assin
tomático e sem infecção, mas o controle urográfico 

mostrou persistência da hidronefrose; uma nova 
cistografia, feita nesta ocasião, demonstrou refluxo 
vésico-ureteral direito. 

Em janeiro de 1973, foi submetido a plástica 
pielureteral esquerda com sucesso. 

Em agosto de 1973, estava bem; as uroculturas 
continuam negativas sem medicação. Resta, ainda, 
reintervir na junção ureterovesical direita e corrigir 
a estenose pielureteral do mesmo lado. 

Caso 5 - A. M. S., registro H.D.P. n.o 3167, 
brasileira, feminino, branca, casada, 21 anos, téc
nica de laboratório, consultou por infecção urinária 
recidivante. 

A investigação urológica revelou refluxo vésico
ureteral em ureter duplo à direita. Na cistos copia, 
apenas um ureter foi visto deste lado, estando 
aberto e lateralizado. Na urocultura, cresceu E. coZi 
mais do que 106/ml. 

Foi operada em 3-8-72. Ao dissecar o ureter 
direito, após um centímetro, apareceram os dois 
ureteres que foram reimplantados, lado a lado, se
gundo a técnica de Politano. 

Em dezembro de 1972, foi reexaminada: a 
cultura foi estéril e o estudo radiológico mostrou 
cura do refluxo sem seqüela. 

Caso 6 - A. S. A., registro H.D.P. n.o 7778, 
brasileiro, masculino, branco, 38 anos, casado, fun
cionário público, baixou em fevereiro de 1971, com 
cólica renal direita. Desde 1965, eliminou 5 cálculos 
de oxalato. A urografia revelou um cálculo de 1 cm 
na porção horizontal do ureter pélvico direito. A 
urocultura e a investigação para hiperparatiroidismo 
foram negativas. 

A abordagem cirúrgica foi feita por uma in
cisão de Gibson à direita. O cálculo estava intra
mural e era impalpável. O ureter foi dissecado para 
dentro da bexiga, o cálculo retirado e feito o reim
plante conforme Politano. 

A urografia, feita em abril de 1971, mostrou 
desaparecimento da hidronefrose. A uretrocisto
grafia, feita em dezembro, demonstrou a ausência 
de refluxo. 

A última visita ao consultório foi em janeiro 
de 1972. O paciente estava bem e a urocultura 
negativa. Foi recomendado o uso de azul de meti
leno como profilaxia de cálculo (cf. esquema de 
Boyce). 
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Caso 7 - C. V., registro H.D.P. n.O 15.462, 
brasileiro, masculino, branco, casado, 67 anos, ser
ralheiro, baixou ao hospital, em 21-6-72, com his
tória de cólica renal esquerda há vinte anos atrás 
e nos últimos 14 dias. A dor era lombar esquerda, 
com irradiação para o escroto. Ao exame físico, 
constatou-se dor espontânea e provocada na região 
lombar esquerda. Na urografia, feita em 22 de ju
nho, foi possível observar um cálculo calcário de 
3 x 5 mm no segmento vertical do ureter pélvico 
esquerdo; acima deste, havia dois ou mais pequenos 
cálculos. Em cálice caudal do rim esquerdo, havia 
mais um pequeno cálculo. Exceto hematúria 
microscópica, os demais exames laboratoriais foram 
normais. 

As dores passaram e ele foi para casa com reco
mendação de forçar líquidos, filtrar a urina e 
exercitar-se. 

Poucos dias após, retornou ao hospital com 
cólicas violentas, que nos obrigaram a optar pela 
cirurgia. 

Em 13-7-72, foi operado. Retiramos o cálculo 
maior e uma areia, acima dele; ao tentar a roti
neira passagem da sonda ureteral pela ureterotomia, 
em direção à bexiga, isto não foi possível. Havia 
uma estenose significativa acima do ureter. Seccio
namos o canal a este nível e realizamos, então, o 
reimplante cf. a técnica de Paquin (apenas sem 
o manguito). 

Os exames de controle demonstraram ausência 
de refluxo, infecção ou dilatação ureteral. 

Caso 8 - V. P., registro H.D.P. n.O 4588, bra
sileira, feminino, branca, casada, 23 anos, domés
tica, baixou ao hospital em 20-10-72, transferida do 
interior e com história de ter sido recentemente 
submetida a histerectomia por hemorragia útero
placentária. Informa que, três dias após a cirurgia, 
foi colocado um dreno no seu abdome, com saída 
de urina. 

Ao exame físico, encontramos uma mulher 
jovem em mau estado geral, com cicatriz recente 
de laparotomia mediana e dreno tubular na fossa 
ilíaca esquerda, dando saída a urina. 

A urografia, feita no dia seguinte, revelou 
moderada hidronefrose direita e exclusão funcional 
à esquerda. 

Com o diagnóstico de estravazamento de urina 
do ureter esquerdo e atentando para o mau estado 
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geral da paciente, fizemos uma nefrostomia es
querda. 

Em 3-11-72, fizemos uma laparotomia com 
drenagem de cerca de um litro de pus e ureteros
tomia cutânea à esquerda. O ureter estava com
pletamente seccionado e vertendo urina na cavi
dade peritonial. 

A doente recuperou-se e, dois meses após, desa
parecida a reação peritonial, fizemos a mobilização 
da bexiga e sua ancoragem ao psoas esquerdo para 
suprir a falta de ureter e, então, um reimplante, 
segundo a técnica de Paquin. 

A evolução foi ótima pelos parâmetros já men
cionados nos demais casos. 

Caso 9 - P. G. S., registro H.D.P. n.O 15.527, 
brasileiro, masculino, branco, casado, 43 anos, mo
torista. 

Este paciente, com tuberculose urinária em 
tratamento, começou a apresentar progressiva dor 
lombar e hidronefrose esquerda. 

A pielografia, havia um ureter "em rosário" 
com múltiplos estreitamentos. 

Em janeiro de 1971, abordamos o ureter pélvico 
esquerdo que teve que ser sacrificado em sua maior 
parte, devido à ureterite e fibrose intensa. A bexiga 
foi mobilizada e ancorada ao psoas, o ureter reim
plantado na bexiga, conforme Paquin. 

O controle radiológico, em abril de 1971 e 
março de 1972, mostrou recuperação da função 
renal e regressão da uretero-hidronefrose. 

. Caso 10 - I. S. c., registro H.D.P. n.o 6322, 
brasileira, feminino, branca, casada, 38 anos, domés
tica, baixou ao hospital com história de dor abdo
minal forte, mais no flanco esquerdo, há 48 horas. 
Dores idênticas, mas de menor intensidade, a têm 
afligido nos últimos 4 anos. 

O exame físico foi normal, exceto pela pre
sença de dor à palpação e punho-percussão lombar 
esquerda. 

A urografia revelou ureterocele bilateral, mais 
acentuada à esquerda, onde está alojado um cálculo 
calcário de 1 cm de diâmetro. 

Abrimos sua bexiga, excisamos uma ureterocele 
de 1,5 cm à esquerda, retiramos o cálculo e reim
plantamos o ureter, cf. Politano. 

O controle mostrou ótima evolução. 
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tDENTIFICAÇÃO IDADE DIAGNÚSTlCO TtCNICA DE REIMPLANTE CIRURGIA COMPLEMENTAR RESULTADOS 

L.T.B. 40 Refluxo V·U bil. Politano (2) Bom 
S.M.P. 4 Refluxo V·U Politano (2) 

Ureterocele O 

P.R. 2 Refluxo V·U Politano (2) Mau em um lado 
E.M. 13 Refluxo V·U Politano (2) Afilamento .. .. .. " 

Mega·ureter 

A.M.S. 21 Refluxo V·U Politano (2) Bom 
A.S.A. 38 Cálc. intramur. Politano (1) 

C.V. 67 Estenose ureteral Paquin (1) 

Cálculo 

V.P.S. 23 Secção cirúrgica da ure- Paquin (1) Ancoragem 
ter 

P.G.S. 43 Estenose ureteral Paquin (1) Ureterectomia 
Ancoragem 

I.S.C. 38 Cálculo Paquin (1) 

Ureterocele 

RESULTADOS 

Dos 15 ureteres operados, 13 ficaram bem, ou 
seja, sem refluxo ou obstrução. Houve 2 insucessos 
(13%): persistência do refluxo em um c estellose 
ureteral em outro, ambos sem infecção. 

Nenhum doente ficou infectado em virtude ela 
cirurgia. A infecção foi curada nos casos prcvia
mente infectados, com exceção de um, que jú tinha 
pielonefrite bilateral. 

DISCUSSÃO 

o índice de insucesso - 13% - está anormal
mente elevado, em virtude da inclusão de um caso 

com mega-ureteres, que são reconhecidamente 
difíceis de reimplantar com sucesso. De qualquer 
forma, nossa estatística é comparável com as da 
literatura. 

O número relativamente reduzido de refluxos 
operados reflete nossa posição conservadora na 
indicação da cirurgia desta afecção. 

O domínio da técnica nos possibilitou usá-la 
naqueles casos que iriam propiciar o refluxo, fa
zendo, assim, sua profilaxia. 

As recentes técnicas de ancoragem e afilamento 
abriram novas perspectivas para a conservação do 
rim e para o reimplante ureteral. 
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divertículo de bexiga 

REGINALDO F. VIEIRA DE PAIVA - PEDRO CARNAÚBA BRANDÃO -
LUIZ CARLOS PINHEIRO DE BARROS - RODOLPHO F. FORSTER 

Da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro 

Não é nossa finalidade, aqui, discutir a etio
logia dos divertículos, mas somente tecer conside
rações sobre a conduta terapêutica, pois são do 
conhecimento geral as dificuldades técnicas para 
remover um divertículo de bexiga situado fundo 
na pélvis e aderente aos tecidos adjacentes, o que 
poderá levar a hemorragias de vulto ou infecções 
pós-operatórias maciças, com septicemia. 

O tratamento do divertículo de bexiga é, geral
mente, precedido de tratamento de qualquer pato
logia obstrutiva do colo vesical ou uretra porventura 
existente. 

Após a desobstrução do colo vesical ou uretra, 
alguns divertículos drenam totalmente e outros não, 
produzindo sintomatologia intensa e infecção uri
nária resistente a qualquer terapêutica clínica anti
biótica ou quimioterápica. 

Para tanto, é necessário seguir-se uma orien
tàção para o tratamento do divertículo. 

Assim, temos abaixo uma classificação para a 
conduta terapêutica. 

TIPOS 

TABELA I 
DIVERTíCULO DE BEXIGA 

(51 casos) 

TRATAMENTO 

I - Drenando.... ........ 46 casos........ Não necessitam cirurgia. 
II - Não drenando........ 5 casos........ Cirurgia. 

TIPO 

TABELA II 
DIVERTlCULO DE BEXIGA 

(51 casos) 

TRATAMENTO 

I - Pequeno (-30ml)......... 1 caso...... Diverticulo!. transuretral 
11 - Gde. alto na pélvis....... 2 casos..... Diverticulect. completa 

111 - Gde. baixo na pélvis...... 2 casos..... Diverticulect. incompleta 
sem peridiverticulite.............. O caso...... Transvesical 
com peridiverticulite.............. 2 casos..... Extra e transvesical 
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RESUMO DOS CASOS 

Caso 1 - A. M., masculino, 58 anos de idade, 
portador de pequeno divertículo com resíduo, sub
metido à diverticulectomia completa e à prostatec
tomia suprapúbica no mesmo tempo. Paciente com 
urina estéril em avaliação pós-operatória. 

Caso 2 - H. N., masculino, 74 anos de idade, 
portador de grande divertículo situado baixo na 
pélvis, com resíduo, submetido à diverticulectomia 
completa e ressecção transuretral da próstata, esta 
última, realizada em tempo anterior à diverticulec
tomia. Fez, no pós-operatório, choque séptico, com 
êxito letal. 

Caso 3 - D. H. F., masculino, 64 anos de 
idade, portador de grande divertículo situado alto 
na pélvis, com resíduo, submetido à diverticulec
tomia completa e prostatectomia suprapúbica no 
mesmo tempo. :E:xito letal no pós-operatório ime
diato, por choque séptico. 

Caso 4 - C. M. R., feminino, 36 anos de idade, 
portadora de grande divertículo com resíduo, si
tuado baixo na pélvis. Sem patologia obstrutiva 
baixa. Submetida à diverticulectomia completa. 
Avaliação pós-operatória sem resíduo e infecção. 

Caso 5 - A. R. S., masculino, 32 ànos de idade, 
portador de grande divertículo, situado alto na 
pélvis, com resíduo, submetido à diverticulectomia 
completa e plástica de colo em Y-V no mesmo 
tempo. Paciente em controle ambulatorial pós-ope
ratório. 
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hérnia vesical 

JOs:e HERALDO DA SOLEDADE E NEDER - RUBEM DE ANDRADE ARRUDA 
- PAULO JOSÉ PEREIRA BRINGEL 

Do Hospital Central da Marinha (Rio) 

o aparecimento de nosso primeiro caso de 
hérnia vesical inguinal levou-nos a uma revisão da 
literatura e conscientizou-nos de sua relativa rari
dade. O surgimento de um segundo caso animou
nos a relatá-los. 

A hérnia vesical é a saída da bexiga, através 
dum orifício natural ou acidental do abdome. Das 
mais para as menos freqüentes, podem ser: ingui
nais, crurais, perineais, obturadoras, isquiáticas ou 
da linha branca, sendo estas últimas excepcionais. 
Excluídas as cisto ceIes vaginais. 

As hérnias de bexiga não escaparam à obser
vação dos cirurgiões antigos. Bartholin, em suas 
"Histórias Anatômicas", refere que o primeiro caso 
foi observado por Jean Dominique Sala, de Veneza, 
em 1520, em um homem. A segunda observação 
pode ser atribuída a Plater, em 1550. Stalpart van 
der Wirl relata, em 1687, dois casos de cálculos 
retirados da prega inguinal, dos quais resultaram 
fístulas urinárias. Ruysch, no início do século 
XVIII, relata o caso de um homem que só conseguia 
urinar comprimindo com as mãos sua bolsaescrotal, 
aumentada de volume. O primeiro grande trabalho 
sobre o assunto foi redigido por C. Verdier: "Re
cherches sur la hernie de la vessie", apresentado 
em 1753 na Academia Real de Medicina. 

A hérnia vesical inguinal, a mais freqüente das 
hérnias vesicais, é relativamente rara. Wakely, em 
uma série de 5.000 hérnias, em adultos e crianças, 
encontrou 75 vesicais. Erdman, em 8.600 casos, 
estimou a incidência das vesicais em 0,4%. Iason, 
entretanto, estima-as em 10% em homens acima de 
50 anos. Campbell refere 18 casos relatados, em 
crianças, sendo dois pessoais, nos quais estavam 
associadas criptorquia e hérnia. Burns refere apenas 
1 caso. Scheiman estima entre 1 a 3% das hérnias. 
Lowsley refere 15 casos, sendo 3 femurais. 

Estas hérnias podem ocorrer em qualquer sexo 
e idade, porém são mais freqüentes em homens 
acima de 50 anos. 

A hérnia pode ser paraperitonial, intraperito
nial ou extraperitonial. Nas 75 referidas por 
Wakely, 48 eram paraperitoniais, 24 intraperitoniais 
e 3 extraperitoniais. As extraperitoniais são sempre 
hérnias diretas. As demais podem ser diretas ou 
indiretas. 

Obstrução urinária baixa e fragilidade da pa
rede são os fatores determinantes da hérnia vesical. 

A grande maioria das hérnias evolui sem sin
tomatologia urinária, e é achado de hernioplastias. 

N o entanto, alguns pacientes podem referir 
sintomas quanto à freqüência urinária, nictúria e 
disúria. Deve também ser investigada a diferença 
de tamanho da hérnia com a bexiga cheia e após 
a micção. O relato de micção em dois tempos, 
principalmente se ocorre com a concomitante com
pressão manual da hérnia, e a presença de infecção 
urinária de difícil controle, associada a tumoração 
herniária, devem levar à exploração urológica. 

Como já foi dito, o diagnóstico pré-operatório 
não é freqüente. O mais comum é o per-operatório. 
Numa revisão de 347 casos, Watson cita que ape
nas 25 foram diagnosticados previamente. 279 o 
foram durante o ato cirúrgico. E 43 no pós-opera
tório, devido à infecção da ferida e fístulas uriná
rias. Na revisão de Heineke, de 159 casos, em 68 
a bexiga foi lesada inadvertidamente, resultando 
em 12 óbitos e 13 fístulas urinárias. 

Ocorrendo os sintomas referidos, estes pacien
tes merecem uma semiótica urológica, na qual se 
impõe a exploração radiológica. Alguns autores 
consideram que pacientes com mais de 50 anos, 
portadores de hérnia, devem ser submetidos a 
uretrocistografia. 
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Caso 1 - M. F. A., masculino, brasileiro, ca
sado, 72 anos, registro n.o 218780. 

Examinado pela primeira vez em 2-4-71, com 
história sugestiva de estreitamento de uretra. Era 
portador de volumosa hérnia ínguino-escrotal di
reita. Próstata aumentada de cerca de uma vez, de 
consistência fibrocartilaginosa. Submetido a uretro
cisto grafia, que demonstrou ser a hérnia consti
tuída pela bexiga, e existência de estreitamento da 
uretra peniana. Em anamnese dirigida, o paciente 
revelou micção em dois tempos, auxiliada pela com
pressão da hérnia. Operado em 6-5-71. 

Resumo cirúrgico - Incisão paralela à prega 
inguinal direita. 

Isolamento do cordão espermático. 

Identificação da bexiga, que constituía hérnia 
ínguino-escrotal direta, extraperitonial. 

Descolamento fácil da bexiga, recolocada em 
sua situação anatômica. 

Hernioplastia pela técnica de Bassine. 

Fechamento do tecido celular subcutâneo e 
pele. 

Persistindo o estreitamento da uretra, o pacien
te foi mantido em dilatações, em ambulatório. Con
tudo, não foi o mesmo suficientemente perseve
rante para que fosse mantido bom calibre uretral, 
e ao ser revisto este ano necessitava de nova corre
ção cirúrgica. 

Caso 2 - M. A. H., masculino, brasileiro, sol
teiro, 30 anos, registro n.o 600128.1. 

Paciente com infecções urinárias de repetição, 
de difícil controle. Tendo sido designado para ser
vir em local de precários recursos médicos, foi sub
metido a avaliação clínica geral. Tendo realizado 
urografia excretora, evidenciou-se hérnia vesical 
inguinal direita. As explorações realizadas não de
monstraram obstrução urinária baixa. 

Operado em 5-11-73. 

Resumo cirúrgico - Incisão de Pfannenstiel. 

Identificação e descolamento fácil da bexiga 
herniada, que constituía hérnia inguinal direta, 
extraperitonial, com reposição em sua situação 
anatômica. 

Sutura do tendão conjunto à arcada crural. 

Fechamento por planos. 
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RESUMO 

Relatamos dois casos de hérnia inguinal vesi
cal, sendo uma ínguino-escrotal. 

Ambas as hérnias eram diretas e extraperito
niais. 

O descolamento e a reposição da bexiga em 
seu sítio foi fácil, sendo desnecessária sua abertura. 

Ambos os casos referem-se a homens, sendo 
um com mais de 50 anos (72) e outro com me
nos (30). 

Em um dos casos, havia obstrução urinária 
baixa evidente, que por sua não-resolução satisfa
tória levou a uma recidiva. 

No outro caso, não se constatou lesão urinária 
baixa, parecendo-nos ser a fragilidade parietal a 
única responsável pela afecção. 
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técnica de Wallace em conduto ileal de Bricker 

JOÃO ATILA ROCHA - ROGERIO RIBAS - J. E. RUPOLO - A. F. D. MAYNARD 

Do Hospital de Clínicas (Universidade Federal do Paraná) 

Este trabalho tem como objetivo a avaliação 
de 3 pacientes submetidos, na Clínica Urológica, 
a derivação urinária com o uso do conduto ileal de 
Bricker, em que se praticou o implante ureteral na 
alça intestinal, através da técnica de WaIlace modi
ficada. 

Em 1966, D. M. Wallace propôs uma alteração 
na técnica original de Bricker, consistindo em 
anastomose látero-Iateral das extremidades infe
riores dos ureteres, anastomosando posteriormente 
a boca assim criada com a boca proximal da alça 
isolada. Como vantagens de sua técnica, assinalava 
o autor a necessidade de menor número de suturas 
entre o ureter e o íleo, o que poderia contribuir 
para uma menor incidência de fístulas urinárias ao 
nível das anastomoses, bem como também deis
cência das suturas praticadas. 

Este método de derivação urinária, acima des
crito, era tido como extremamente satisfatório para 
seu autor, mas como, para que se pratique uma 
derivação urinária, 3 itens básicos devem ser pre
enchidos, como ausência de torções, ausência de 
tensão e finalmente ausência de angulações dos 
ureteres, Wallace, verificando que este último item 
não era obtido no seu método original, publicou, 
no ano de 1970, uma modificação na sua maneira 
de confecção da anastomose uretero-ureteral: uma 
vez a apresentação ureteral feita, os ureteres são 
espatulados através de uma incisão longitudinal de 
3 a 4 em na face anterior de cada ureter; é feita 
então a anastomose com categut 0000 cromado, 
sendo feita a drenagem provisória dos ureteres com 
o tubo de Kehr. A preparação da alça de íleo é 
comum a todas as outras derivações urinárias em 
que se usa a alça ileal. 

Na anastomose uretero-ileal propriamente dita, 
utiliza-se fio inabsorvível, tipo categut 0000. Não 
se deve ter problema de incongruência entre o diâ-

metro da anastomose uretera-ureteral, e o diâmetro 
da alça ileal. A drena.gem não é obrigatória, mas 
é prudente usar-se o tubo de Kehr, que intuba cada 
ureter em cerca de 5 a 6 em. 

Extraperitonização: É fácil e rápida, devido 
à abundância de ureter a esse nível. Deve-se deixar 
um dreno de Penrose no retroperitônio. 

Ileostomia-cutânea: A saída da alça é feita 
de acordo com outros métodos, em local previa
mente marcado, no sentido de dar conforto ao 
paciente. 

VANTAGENS: 

1 - O local relativamente alto da anastomose 
permite, quando necessário, irradiação no pós-ope
ratório sem o perigo de estenoses ureterais. 

2 - Como um certo número de ureteres justa
vesicaís são comprometidos, por invasão ou por 
participação direta nos processos neoplásicos, o 
sacrifício deliberado de todo o ureter pelviano nos 
dá uma margem segura para tratamento mais com
pleto do câncer. 

3 - A anastomose se situa à distância de 
eventuais recidivas loco-regionais ou de metástases 
ganglionares ilíacas que porventura venham a se 
desenvolver. 

4 - Esta técnica oferece possibilidades de se 
praticar uma ureteroileostomia após uma derivação 
do tipo Coffey ou após fístula de derivação do 
tipo Bricker. 

5 - A extraperitonização é facilmente reali
zável. 

A derivação urinária com o uso da alça ileal 
e implantação dos ureteres pela técnica de Wallace 
modificada foi utilizada em 3 de nossos pacientes, 
sendo 2 deles portadores de bexiga neurogênica e 
1 por apresentar fístula urinária em Bricker ante-
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rior, . concomitante· com estenose de anastomose 
uretero-ileal bilateral. 

Caso 1 - D. S., 27 anos, sexo feminino, casada, 
cor branca. 

Resumo clínico - Perda de urina e fezes há 
mais ou menos 5 anos, após ter sido submetida à 
exérese de meningioma. Ao exame físico, apresen
tava escoliose dorso-lombar, escaras na região dor
sal esquerda, atrofia de MMII com ausência de 
motricidade e de sensibilidade. Manobra de 
percussão lombar positiva à direita, urinas turvas. 

Diagnóstico - Bexiga neurogênica espástica. 

Operação .- Operação de Bricker - implan
tação ureteral - Wallace modificado. 

Alta - 9.0 dia de P.O. 

Revisão - 90 dias, sem queixas. 

EXAMES 

Uréia 
Creatinina 
Na+ plasmático 
K+ plasmático 

EXAMES COMPLEMENTARES 

(Caso n.o 1) 

Pré-operatório Pós-operatório 
imediato 

24,9 21,4 32,1 
0,7 0,7 0,7 

140,0 138,0 136,0 
4,3 3,6 5,1 

Revisão 
90 dias 

mg/100 ml 
mg/100 ml 
mEQ/1 
mEQ/1 

pH 7,34 7,41 7,40 

Cultura urina Pseudomonas Negativa Negativa 

U_I.V. (pré-operatório) - Escoliose dorso-lombar com convexidade à direita. 
Rins - volume e topografia normais. Sistema pielocalicial e ureteres - sem 
alterações. Bexiga de contornos irregulares. 
U.I.V. (revisão) - Dilatação pielo-calicial à direita. 
lIeografia (revisão) - Refluxo bilateral. 

Caso 2 - A. R. P., 21 anos, sexo masculino, 
solteiro, cor branca. 

Resumo clínico - Perda de urina há 3 anos, 
após queda de mais ou menos 3 m, quando em 
crise epiléptica, ocasionando fratura ao nível de 
coluna lombar. Perda de urina em orifício fistuloso, 
ao nível de ângulo peno-escrotal há 1 ano. Ao exa
me físico, apresentava atitude viciosa em MSD e 
MMIl. Orifício fistuloso em ângulo peno-escrotal. 
Paraplegia. 

Diagnóstico - Bexiga neurogênica atônica. 

Operação - Operação de Bricker - implan
tação ureteral - Wallace modificado. 

Alta - 20.0 dia de P.O. 

Revisão - 120 dias, sem queixas. 
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EXAMES 

Uréia 
Creatinina 
Na+ plasmático 
K + plasmático 
pH 

Cultura urina 

EXAMES COMPLEMENTARES 

(Caso n.o 2) 

Pré-operatório Pós-operatório Revisão 
imediato 120 dias 

23,5 12,8 29,9 mg/100 ml 
0,6 0,7 0,5 mg/100 ml 

140,0 138,0 136,0 mEQ/l 
3,8 4,0 5,0 mEq/l 
7,35 7,35 7,35 

E. Coli Aerobacter Aerobacter 

U.I.V. (pré-operatório) - Deformidade dos ossos da bacia. Artrose coxo·fe
mural direita. Rins - volume e topografia normais. Sistema pielocalicial e 
ureteres - sem alterações. 
U.I.V_ (revisão) - Discreta dilatação pielocalicial direita. 
lIeografia (revisão) - Refluxo bilateral. 

Caso 3 - N. H. D., 45 anos, cor branca, casada, 
sexo feminino. 

Resumo clínico - Histerectomia, em 1969, com 
o diagnóstico de coriocarcinoma uterino; após, re
cebeu tratamento radioterápico, vindo a apresentar, 
depois de 6 meses, fístula vésico-vaginal. Tentativa 
de fechamento por seis vezes e, devido ao insucesso, 
foi à derivação urinária pelo conduto ileal de 
Bricker. Retornou 5 meses depois, com fístula uri
nária ao nível da incisão cirúrgica anterior. Rece
beu alta dentro de seis dias. Um ano após, rein
ternou-se, em insuficiência renal crônica. 

Diagnóstico - Insuficiência renal crônica, por 
estenose bilateral de anastomose uretero-ileal. 

Operação - Correção de Bricker - implan
tação ureteral - Wallace modificado. 

Alta - 26.0 dia de P.O. 

Revisão - 60 dias, sem queixas. 

EXAMES COMPLEMENTARES 

(Caso n.o 3) 

EXAMES Pré-operatório Pós-operatório Revisão 
imediato 60 dias 

Uréia 181,9 136,9 134,8 mg/l00 ml 
Creatinina 9,5 7.2 6,0 mg/l00 ml 
Na+ plasmático 140,0 140,0 136,0 mEQ/1 
K+ plasmático 5,9 5,4 6,1 mEQ/l 
pH 7,06 7.31 7,15 
"Clearance" 7,93 4,49 9,10 ml min 

Cultura urina Pseudo monas Pseudomonas Pseudomonas 

U.I.V. (pré-operatório) - Silêncio renal à D. Hidronefrose à Esq. Pielografia 
translombar (pré-operatório) - Dilatação pielocalicial bilateral. com estenose 
de ambos os ureteres ao nlvel de anastomose intestinal. 
U.I.V. (revisão) - Silêncio renal bilateral. 
lIeografia (revisão) - Refluxo bilateral. 



síndrome de Youssef 

PAULO DIAS MORELLI 

Do Hospital da Beneficência Portuguesa - Belém (Pará) 

A síndrome de Youssef é uma entidade não 
muito freqüente, encontrada em pacientes que so
freram traumatismo tocológico e que consiste em: 
hematúria cíclica, ausência de hemorragia mens
trual e continência urinária normal. 

INTRODUÇÃO 

O 1.0 caSo foi descrito em 1935 por Machado, 
ginecologista do Estado de Minas Gerais, de uma 
primípara que sofreu cesariana segmentar (citado 
por Medeiros, A. 1). Em 1957, Youssef criou o termo 
menúria para designar a síndrome, que passou a 
ter o seu nome. 

Embora tenha sido descrita como complicação 
exclusivamente pós-cesariana segmentar, têm sido 
relatados casos com perfuração uterina por tenta
tiva de aborto, uso de fórceps, etc. 

A perfeita continência urinária, com hematúria 
. cíclica e presença de trajeto fistuloso verificado 
pela cistoscopia, seguida de exames de Raios-X 
(urografia e histerossalpingografia), comprovam a 
possibilidade da existência de mecanismo fístulo
valvular uterino, não permitindo a passagem da 
urina e, sim, do sangramento menstrual para a cavi
dade vesical. 

O diagnóstico de probabilidade é relativamente 
fácil desde a anamnese, quando a paciente, porta
dora da hematúria cíclica, refere a falta de mens
truação e o passado de intervenção uterina. A com
provação diagnóstica é dada pela histerossalpingo
grafia, que mostrará a substância do contraste pas
sando do útero para a bexiga. Na urografia, há 
repleção total da bexiga sem evidenciação de con, 
traste saindo pela cavidade útero-vaginal 

A cistos copia, cujo valor ressaltamos neste tra
balho, embora alguns autores 1. 3 dêem pouca im
portância a esse método propedêutico por não te
rem visualizado, certamente, a saída de sangue no 

momento do exame, como tivemos a felicidade de 
presenciar, serve também para o diagnóstico dife
rencial com a endometrÍose vesical, cuja presença 
será comprovada com a biópsia por via endos
cópica, além de que a paciente apresenta menstrua
ção normal e sinais vesicais característicos. 

Em 1968, Rangoni fez uma revisão da litera
tura mundial e encontrou 29 casos descritos. Em 
1973, Medeiros e Guimarães 1 encontraram 8 casos, 
descritos na literatura brasileira. 

APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

No 1.0 caso, tratava-se de uma paciente jovem, 
R. M. S., de 30 anos, parda, internada e operada 
no Serviço de Urologia D. Luiz I, do Hospital da 
Beneficência Portuguesa, Belém (Pará), em março 
de 1969 . 

Sofreu cesariana segmentar há 8 meses e teve 
alta sem notar qualquer anormalidade. O 1.0 epi
sódio de sangramento urinário ocorreu 3 meses 
após a cesariana, correspondendo à l.a menstruação. 
O diagnóstico foi praticamente clínico, com ajuda 
apenas da endoscopia, quando foi presenciada saída 
de sangue pelo orifício vesical correspondente à 
fístula, cujo diâmetro aproximado era de 0,5 cm e 
localizada em região supratrigonal, praticamente 
na linha mediana. 

A urografia, assim como os exames laborato
riais, eram totalmente normais e a paciente foi 
submetida à correção cirúrgica por via transvesical, 
imediatamente após o período menstrual. 

2. ° caso, A. F. S., de 47 anos, branca, foi 
admitida no Hospital dos Servidores do Estado do 
Pará com sinais de infecção urinária, traduzidos 
por polaciúria, hematúria franca, hipertemia mo
derada ( 37.5°C) e calafrios. Informou durante a 
anamnese que sofreu cesariana há 16 anos e que, 
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desde essa época, não menstruou mais, passando a 
ter sangramento urinário. 

Os exames laboratoriais revelaram a presença 
de incontáveis hemátias na urina e 30/40 piócitos 
por campo microscópico. Uréia, creatinina e glicose 
dentro dos limites da normalidade. A urografia 
mostrou bom funcionamento renal com repleção 
total da bexiga, sem anormalidades. 

Na cistoscopia, foi visualizado pequeno orifício 
supratrigonal, com bordos finam ente granulados. 

O diagnóstico definitivo foi feito pela histeros
salpingografia, onde foi visualizado o trajeto fistu
loso com contraste passando para a bexiga. 

A paciente foi operada por via anterior, trans
vesicaI, e o orifício fistuloso correspondia ao istmo 
uterino. 
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pneumatú ria 
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A eliminação de ar com a urina, é um sintoma 
clínico importante para firmarmos o diagnóstico de 
fístula uro-entérica. Referida pelo paciente como 
"rui do de estalo" 1 ao urinar, a existência de pneu
matúria ou a presença de fezes na urina impõem 
aquele diagnóstico. Isto se explica pela maior 
pressão do cólon em relação ao trato urinário. 

A exteriorização patente de queixas urinárias, 
contrariando o caráter sorrateiro da patologia di
gestiva baixa, confere ao urologista uma posição de 
relevo no diagnóstico de trajetos fistulosos entre o 
cólon e o sistema geniturinário. Freqüência, urgên
cia, ardor durante e no final das micções, nictúria, 
disúria e presente a pneumatúria, com ou sem fe
zes, estaremos diante de uma fístula vésico-cólica, 
esta, muitas vezes, despercebida nas suas origens e 
formação, dado o caráter insidioso da enfermidade 
cólica, que se fez expressa por dor na fossa ilíaca 
esquerda ou no hipogástrio, com ou sem reação lo
cal, febre, alterações do hábito intestinal, sem que 
fosse firmado o diagnóstico imediato e empreen
dida uma terapêutica adequada. 

O esclarecimento diagnóstico deste trajeto 
fistuloso encontra dificuldades condicionadas pela 
natureza da patologia existente, que dificulta a de
monstração radiológica e endoscópica direta. 

No caso de doença diverticular do cólon com
plicada, ocorre diverticulite, contaminação, infecção 
perissigmoidiana e a formação de abscesso, que se 
organiza de modo a comunicar de um lado a sig
móide e do outro a bexiga. Além destes, outros 
órgãos contribuem para a formação das cavidades 
supurantes: alças delgadas, mesentério, epíploo, 
órgãos genitais, por vezes .0 ceco e o apêndice. 

O processo de responsabilidade neoplásica 
aparece simultaneamente no tubo· digestivo baixo 
e na bexiga, com lesões inflamatórias que progri-

dem com aspecto granulomatoso, eventual necrose 
superficial, ulceração e formação da fístula, onde 
a cistoscopia mostra aspecto de carcinoma invasivo 
primário da bexiga ou invasão da bexiga pelo cân
cer da sigmóide. 2 

Nos casos de traumatismos pélvicos, o orga
nismo é tomado de chofre, justificando lesões uro
intestinais de situação variada. 

APRESENTAÇÃO DE CASOS 

1 - Paciente de 63 anos com diverticulite de 
todo o cólon, que nos procurou com infecção uri
nária, cistite, pneumatúria. 

Diagnóstico: fístula vésico-sigmoidiana pela 
doença diverticular complicada. 

Tratamento: colectomia total num tempo ope
ratório. 

Curada. 

2 - Paciente de 71 anos, referindo "ruido de 
estalo" e urina com fezes, 13 meses após adenomec
tomia. Há 4 meses, infecção urinária com freqüên
cia, urgência e ardor miccional. Febre. Emagreci
mento de 7 kg. 

Diagnóstico: fístula vésico-retal por adenocar
cinoma grau lU da próstata, após biópsia. 

Tratamento: ressecção transuretral da próstata 
e orquiectomia total. 100 mg diários do difosfato 
de estilbestrol. Cateterismo vesical durante 10 dias. 
Revisto 12 dias após a alta, não apresentava pneu
matúria e fezes na urina. 

3 - Paciente de 28 anos, atropelado há 2 anos, 
com fratura de bacia e esmagamento de uretra pos
terior. Internou-se com retenção urinária aguda. 

Diagnóstico: fístula uretro-retal. 
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Tratamento: cistostomia e colostomia (penna
nece). Sutura dos tecidos adjacentes à uretra pros
tática e cateterismo vesical por 30 dias. Sem êxito. 

Uretrocistografia revelou a pennanência da 
fístula, devendo sofrer provavelmente derivação 
urinária. 

RESUMO 

Após tecer considerações sobre a pneumatúria, 
quanto a sua etiologia, dados de patologia e pro
pedêutica, os autores apresentam três casos vistos 
e acompanhados no serviço. 
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tratamento do câncer da próstata 
por irradiação externa de megavoltagem 

APPARICIO SILVA DE ASSIS - ANTONIO CELSO LIMA COSTA PINTO 

Faculdade de Medicina da UFMG e do Instituto de Radioterapia de Minas Gerais 

INTRODUÇÃO 

Em maio de 1974, poucos dias depois de assis
tirmos a uma conferência do Dr. Malcolm A. 
Bagshaw sobre o tratamento do câncer da próstata 
pela radioterapia de megavoltagem com o acele
rador linear, procurou-nos um paciente, e as cir
cunstâncias do caso fizeram com que indicássemos 
para o mesmo aquela terapêutica. 

Havia sido o paciente por nós examinado, 
22 meses antes, com sintomas iniciais de prosta
tismo, e então não revelou o toque retal qualquer 
lesão suspeita de câncer da próstata, mas apenas 
uma pequena hipertrofia da glândula. Porém, neste 
segundo exame, percebia-se, além de um maior 
aumento da próstata, um nódulo de consistência 
pétrea, como um grão de milho, no ápice, à direita. 
Não havia aumento das fosfatases no soro, foram 
negativas para metástases as radiografias ósseas e 
do tórax. Endoscopicamente, nenhum sinal de in
vasão do trígono ou uretra prostática pela neopla
sia. O exame do material colhido por punção
biópsia revelou carcinoma prostático. Havia 
400 cm3 de urina residual, queixava-se o paciente 
de acentuada disúria e noctúria. 

Como a idade do paciente (72 anos) não justi
ficava o r,isco ou as conseqüências de uma prosta
tectomia perineal radical, e como nos repugnava 
instituir hormonioterapia em um paciente sexual
mente ativo, ainda que não muito orgulhoso de 
sua potência sexual, resolvemos, a nada fazer, ten
tar o tratamento preconizado por Bagshaw em sua 
palestra e que, segundo o mesmo, pouco afetava 
a potência sexuat 

Preparado o paciente, iniciou o mesmo o trata
mento. E, quando já havia recebido a metade das 
aplicações, voltou-nos para controle. Ao fazermos, 

nesta ocasião, o toque retal, ficamos surpresos com 
os achados - havia-se reduzido acentuadamente o 
tamanho da próstata, desaparecido a saliência do 
nódulo carcinomatoso e a dureza pétrea cedera 
lugar a um tecido um pouco mais firme. Tolerou 
o paciente, relativamente bem, o tratamento e, um 
mês após terminá-lo, eram normais os achados do 
toque retal, não se havia alterado a potência sexual 
ou a ejaculação e orgasmo, apresentava apenas 
noctúria de uma vez, ardor leve à micção, nenhuma 
disúria. 

Animados pelos resultados obtidos neste pri
meiro caso, submetemos até o momento mais onze 
pacientes a esta terapêutica. De início, seleciona
mos apenas pacientes com carcinoma da próstata 
com extensão extraprostática, mas ainda sem me
tástases; mais recentemente, para controle local da 
doença, tratamos um paciente com gânglio de 
Troisier positivo, associando então a' radioterapia 
do gânglio e a estrogenoterapia; o nosso paciente 
mais recente, ainda jovem (57 anos), apresentava 
apenas pequeno nódulo carcinomatoso apical. 

Estes doze casos são objeto do nosso estudo. 

Naturalmente, o curto período de observação 
nos permite, apenas, avaliar os resultados mais ime
diatos, tanto do ponto de vista da doença como dos 
efeitos colaterais da radioterapia. 

No entanto, os resultados que obtivemos, até 
o momento, nos animaram a esta divulgação, pre
conizando, em casos selecionados, a radioterapia de 
supervoltagem, como tratamento, com possibilida
des de cura, do câncer da próstata ainda localizado 
(estádios A e B), e de todos os casos de estádio C; 
em um paciente ocasional, estará a radioterapia 
indicada mesmo na presença de metástases à dis
tância, para controle local do câncer. 
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MATERIAL E MÉTODO 

No quadro 1, relacionamos os doze pacientes 
e o estadiamento clínico do seu carcinoma da prós
tata. Dois pacientes ainda se encontram em trata
mento e cinco ainda não voltaram para controle, 
após o término das aplicações, sendo que em quatro 
o não-retorno se deve ao fato de só recentemente 
terem completado a radioterapia (Figura 1 e 
Quadro 1). 

• * B 

fij., ,; 
.~ ~ 

G O 

* CARCIrIOb'.A LATENTE 

Fig. 1 - Estadiamento do câncer da próstata. As cifras entre 
parênteses indicam a freqüência com que são diagnosticados quando 

do 1.0 toque retal. 

CASO PACIENTE 

L.M, 
o 2 A.D,S. 

3 J.T,S, 
4 J,O,G. 
5 L.A.T, 

o 6 J.B.F, 
7 L.A,L. 

o 8 J.F.S. 
o 9 M.A,C. 
010 A.G.F, 

0011 R.F.C, 
0·12 H,M,P,G, 

QUADRO I 

IDADE 
(Anos) 

72 
65 
62 
73 
73 
75 
80 
63 
70 
54 
72 
57 

INICIO DO 
TRATAMENTO 

APÚS SINTOMAS 

2 anos 
1 ano 
2 meses 
2 anos 
5 anos 
6 meses 
3 meses 
2 anos 
1 ano 
4 meses 
4 meses 

11 meses 

• Não voltaram ao controle após o tratamento . 
•• Ainda em tratamento, 

ESTADIO 
CUNICO 

8 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
8 
C 
O 
C 
8 

Diagnosticado clinicamente, ou suspeitado, 
pelo toque retal, o carcinoma da próstata, faz-se 
imediatamente o seu estadiamento, pelos achados 
do . toque, pesquisa de adenopatias inguinais e 
supraclaviculares, radiografias do tórax e do esque-
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leto (coluna lombar e sacra, bacia e terço superior 
dos fêmures), determinação das fosfatases ácida e 
alcalina no soro sanguíneo. Lembremos, de passa
gem, que a colheita do sangue para determinação 
das fosfatases deverá ser feita decorridas pelo me
nos 24 horas de qualquer exploração retal ou mani
pulação endoscópica, e que, isoladamente, a 
elevação da fosfatase ácida no soro sanguíneo não 
indica a presença de metástases à distância, pois 
ocorre em 47% dos cânceres de próstata que já 
apresentam extensão local, sem metástases à dis
tância; em casos que já apresentam metástases 
ósseas, encontramos aumento da fosfatase ácida 
sérica em 87% dos casos. 3 O mapeamento ósseo pelo 
estrôncio-85 demonstraria metástases mais preco
cemente do que a radiografia óssea. 3 É também 
importante o estudo do mielograma, na exclusão 
de metástases à distância do câncer da próstata, 
pois, conforme demonstraram Flocks & Cheng, 
células prostáticas cancerosas foram encontradas, 
nos esfregaços de medula óssea, em 10% dos "casos 
iniciais" de câncer da próstata, e em 60% dos «casos 
avançados". 3 

Completados estes exames, estará o paciente 
pronto para ser submetido à endoscopia da bexiga 
e uretra e, nesta mesma ocasião, faremos a punção
biópsia da próstata e a apalpação combinada reto
abdominal. É nosso costume realizar estes dois exa
mes numa mesma sessão, sob raquianestesia ou 
anestesia geral, após avaliação clínico-eletrocardio
gráfica do risco cirúrgico. 

Confirmado histopatologicamente o diagnós
tico de carcinoma da próstata e determinado o 
estádio de sua evolução, resta-nos programar o 
tratamento. 

Estando indicada a radioterapia de supervol
tagem - o que acreditamos ser a terapêutica de 
eleição nos estádios A e C -, o paciente é submetido 
a novos exames, com a finalidade de localizar a 
posição da próstata em relação à superfície externa 
do corpo, e determinar a presença de gânglios lin
fáticos suspeitos, ilíacos ou para-aórticos: cisto grafia 
em A-P e lateral, nesta última incidência associ
ando-se enema opaco de pequeno volume (100 cma) 
e linfografia. . 

Para a cisto grafia, distende-se a bexiga com 
50 cma de Hipaque a 25%, e o balão da Foley, 
utilizado para o enchimento vesical, com 10 cm3 



IRRADIAÇÃo DE MEGAVOLTAGEM SI 

de Hipaque a 50%. Consegue-se, desta forma, loca
lizar a próstata e as estruturas vizinhas - bexiga, 
uretra, reto, esqueleto ósseo da bacia. Uma tatua
gem cutânea e uma marca em cruz, radiopaca, 
correspondendo o centro de ambas ao centro do 
feixe de raios-X, e réguas milimetradas apropriadas, 
que se projetam e se desenham no filme exposto, 
são colocadas no abdome, nas chapas em A-P e 
lateral. Este artifício vai nos possibilitar localizar, 
com precisão, o centro da próstata, em relação às 
tatuagens cutâneas, e a distância próstata-super
fície corpórea, nos vários campos a serem irradia
dos, para que possam ser traçadas as curvas de 
isodose e programada a dosagem da radioterapia. 
Assim fazendo, evitamos a necessidade de se ter 
um simulador, sem que seja comprometida a pre
cisão da localização da próstata, que é fundamental 
nesta técnica de irradiação 2 (figs. 2, 3, 4 e 5). 

A linfografia se faz por injeção mecânica, bila
teral, de lipiodol, em um linfático do pé, dissecado 
e canulado após injeção de "azul patente" nos gran
des artelhos; as chapas serão expostas 6, 24, 48 e 
72 horas após a injeção, e constituem suspeita de 
acometimento neoplásico linfático o defeito de en
chimento de um gânglio e o bloqueio da circulação 
linfática, este último revelando-se como um desvio 
da circulação, ou pela persistência do contraste nos 
canais linfáticos nas chapas retardadas (figs. 6 e 7). 
Para localização e avaliação do comprometimento 
ganglionar, como também para confirmar uma 
suspeita levantada pela linfografia, pode-se subme
ter o paciente a uma laparotomia exploradora. Por 
ambos os processos, determinamos a largura dos 
campos de irradiação pélvica e a necessidade, ou 
não, de irradiação dos gânglios para-aórticos. 

Usamos nos nossos casos o feixe de raios-X 
do acelerador linear de eletrons de 4 MV, na téc
nica de binário oposto em tijolo (campos anterior, 
posterior, lateral direito e lateral esquerdo). 

Diariamente são irradiados dois campos, 
seqüencialmente: anterior, lateral direito, posterior, 
lateral esquerdo. A dose diária é de 200 rads, tota
lizando 1.000 rads por semana. 

Inicia-se o tratamento com irradiação de toda 
a pelve, até a dose de 2.600 rads; os campos terão, 
em média, 14 cm de largura e 17 em de compri
mento, o limite superior se situará no espaço 

L4-L5 e o inferior nas tuberosidades isquiáticas. 
Passa-se então a irradiar a próstata em campo loca
lizado, no total de 2.000 rads; este campo tem, em 
média, 8 x 8 cm. Finalmente, termina-se o trata
mento voltando-se a irradiar toda a pelve, que re
ceberá desta vez o total de 2.400 rads. Desta forma, 
receberá a próstata, em sete semanas, 7.000 rads, 
e a pelve, no mesmo espaço de tempo, 5.000 rads. 

Independentemente da irradiação pélvica e 
prostática, é feita a irradiação dos linfonodos para
aórticos, quando a linfografia revelar alguma ima
gem suspeita de comprometimento dos mesmos. Os 
linfonodos para-aórticos recebem o total de 5.000 
rads, na dose de 200 tads por dia, em campos 
paralelos e opostos, anterior e posterior. Adotamos 
esta conduta em um dos nossos pacientes. 

Os pacientes são, durante o tratamento, contro
lados com exames hematológicos, feitos a cada duas 
semanas, ou mais freqüentemente, quando se julgar 
necessário. 

Completada a metade da dose de raios X, são 
os pacientes submetidos ao exame retal da prós
tata, que será repetido ao final da radioterapia. 
Após o tratamento, voltam para controle a cada 
três meses, quando, além do toque retal, são deter
minadas as fosfatases no soro e obtidas radiografias 
do tórax e do esqueleto ósseo. 

TRATAMENTOS ASSOCIADOS 

Ao que saibamos, não se fez, ainda, e nós não 
o fizemos em qualquer dos nossos casos, o uso de 
radioterapia, pré-operatoriamente, em casos de car
cinoma da próstata, julgados operáveis, ou que já 
apresentem invasão capsular. Talvez esta associação 
possa ser utilizada e venha resultar em uma maior 
percentagem de "curas". O mesmo é verdade quan
to à associação do tratamento hormonal à radio
terapia; 3 no entanto, não nos devemos esquecer 
dos efeitos do tratamento hormonal sobre a potên
cia sexual. 

Três dos nossos casos foram submetidos pre
viamente à hormonioterapia, tendo sido esta inter
rompida tão logo iniciaram a radioterapia. Um 
destes pacientes havia sido submetido, também, à 
orquiectomia bilateral e ressecção transuretral da 
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balão 
A-!'). 

Fig. 5 - Cisto grafia e enema opaco, com o traçado dos campal 
pélvico e prostático para a irradiação lateral. 

Fig. 6 - Linfografia normal. 

Fig. 7 - Linfografia. Observar o bloqueio linfático à esquerda, 
ao nivel de L5, e a persistência do lipiodol nos canais linfático., 
significando suspeita de comprometimento dos linfonodos para-

a6rticos, à esquerda. 
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próstata, e achava-se em fase de "hormônio-resis
tência"; obteve este paciente excelente resultado 
com a radioterapia, no controle dos sintomas de 
prostatismo, que persistiam apesar da manutenção 
do estilbestrol e de uma s,egunda ressecção traÍls
uretral da próstata. Um outro dos nossos pacientes, 
que havia feito uso prolongado do estilbestrol, com 
bons resultados, apresentou problemas trombo
embólicos; não tendo se beneficiado com o acetato 
de ciproterona, interrompemos o seu uso e indica
mos a radioterapia. Cerca de dois meses após ter
minar o tratamento, apareceram metástases ósseas; 
então, reiniciou-se o estilbestrol e se fez a orquiec
tomia bilateral. Faleceu o paciente, um mês após 
a operação, de acidente trombo-embólico. A um 
quarto paciente receitamos honnonioterapia, quan
do foi positiva para metástases a biópsia do gânglio 
de Troisier. 

Dykhuizen et aI. 7 referem-se a quatro pacien
tes submetidos à telecobaltoterapia, após prostatec
tomia perineal radical, a irradiação tendo sido indi
cada seja porque o cirurgião, durante a operação, 
observou invasão tumoral periprostática evidente, 
seja porque o exame histopatológico da peça ope
ratória mostrou invasão carcinomatosa ultrapassan
do os limites da cápsula prostática; dois dos quatro 
pacientes já tinham sido submetidos à orquiectomia 
bilateral, antes da prostatectomia radical. Todos 
estes pacientes se achavam bem, sem evidência 
local da doença e sem metástases, tendo um caso 
sido observado até dois anos pós-irradiação, os três 
restantes até três anos e meio. Concluem que a 
radioterapia talvez seja a resposta à questão do 
que fazer, quando em situação semelhante. 

Presentemente, um de nossos pacientes, sub
metido à prostatectomia radical há quatro e meio 
anos, apresenta volumosa recidiva local, sem metás
tases, clínica ou radiograficamente. Estando até o 
momento assintomático, só agora voltou para con
trole, não se podendo, por este motivo, precisar 
a data em que se manifestou a recidiva local. Du
rante a cirurgia, observaram-se aderências da prós
tata e vesículas seminais ao reto, e o exame histo
patológico da peça operatória revelou invasão 
tumoral na periferia de uma das vesículas seminais. 
Estamos investigando mais detalhadamente o caso, 
com vista à indicação de radioterapia, o que será 

do máximo interesse para avaliarmos não só o re
sultado da terapêutica combinada, como também 
os efeitos colaterais da irradiação de supervoltagem 
em pacientes já prostatectomizados. Bagshaw et aI. 
relatam um caso semelhante, com cura aparente, 
mas não entram em detalhes sobre os efeitos cola
terais da radioterapia, no mesmo. 1 Não deve existir 
qualquer contra-indicação, ou problema de exe
cução, em uma ressecção transuretral da próstata, 
caso seja a mesma necessária, para alívio de uma 
obstrução prostática que se mantenha após a radio
terapia. Não foi necessária esta conduta em qual
quer dos nossos casos. Um dos nossos pacientes, 
no entanto, submetera-se a duas ressecções transu
retrais da próstata, para desobstrução, o último 
processo tendo sido realizado pouco antes de ini
ciar a radioterapia, sem qualquer benefício; já nos 
referimos aos bons resultados do tratamento irra
diante neste paciente, ao falarmos sobre a associa
ção do tratamento honnonal à radioterapia. Gosta
ríamos de lembrar que estes fragmentos de prós
tata, obtidos por ressecção transuretral, podem não 
revelar focos remanescentes de células cancerosas 
aparentemente viáveis, pós-radioterapia, quando 
estas existem e se evidenciaram, ou se evidenciarão, 
em material colhido por punção-biópsia da glân
dula. I, 18 

Nos casos de carcinoma da próstata, classifi
cados como estádio A, isto é, naqueles casos em 
que se encontra, acidentalmente, carcinoma em 
material retirado por prostatectomia simples, seja 
feita a céu aberto ou por via transuretral, sem que 
os achados do toque reta I houvessem denunciado 
qualquer suspeita de malignidade, há controvérsia 
quanto à melhor conduta terapêutica, alguns auto
res aconselhando apenas a observação do caso, 21 

outros advogando terapêutica mais agressiva: im
plante de ouro radioativo associado à radioterapia 
de megavoltagem, 4 ou apenas radioterapia de me
gavoltagem. 18 Bagshaw et aI. demonstraram' uma 
percentagem maior de sobreviventes entre os seus 
pacientes que se submeteram à radioterapia, antes 
de completado um ano do início dos seus sintomas 
(67%) do que entre os que fizeram o tratamento 
após mais de um ano do início da sintomatologia 
( 43%). 1 Se a finalidade do tratamento do câncer 
da próstata é erradicar a doença, o que parece 
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possível com a radioterapia de megavoltagem, com 
efeitos colaterais transitórios e sem maiores conse
qüências para o paciente, não vemos razão em 
adiar o seu início, nos casos de câncer da próstata 
do estádio A, quando parece ter sido demonstrado 
que esta conduta vem reduzir apreciavelmente as 
perspectivas de cura do doente. 

RESULTADOS 

Dos nossos doze casos apenas um, presente
mente no início do tratamento, ainda não foi reexa
minado. O quadro 2 mostra os resultados obtidos. 
Entre cinco pacientes controlados, de 2 a 10 meses 
após o término da radioterapia, observamos regres
são completa da neoplasia prostática em 3 (60%), 
quase completa em 2 (40%) (Quadro 2). 

Entre os seis pacientes examinados apenas du
rante ou logo após terminar a radioterapia, obser
vamos 3 regressões quase completas e 3 incomple
tas. Destes seis, cinco são casos ainda recentes 
(menos de 3 meses pós-radioterapia) e um, mais 
antigo, não voltou para reexame, ainda que tenha 
informado estar passando bem. À regressão local 
do câncer correspondeu, em todos os nossos casos, 
uma melhoria dos sintomas de prostatismo. Em um 
dos nossos pacientes, o único que necessitava de 
sonda de demora e que se encontrava hospitalizado, 
era a mesma retirada diariamente, após ter sido 
iniciada a radioterapia, para observarmos se o pa
ciente conseguia urinar; não foi necessário o cate
terismo após o sexto dia de tratamento, e não 
apresentava o paciente qualquer dificuldade mic
cional, ao terminar as aplicações. 

QUADRO 2 

RESULTADOS 

CASO ESTÁDIO ÚLTIMO CONTROLE REGRESSÃO LOCAL TRATAMENTO METÁSTASES 
CLINICO PÚS· TRATAM ENTO NO ÚLTIMO CONTROLE ASSOCIADO ANTES TRAT.' APÚS TRAT.' 

8 10 meses Completa O O O 

2 C ·Ourante o tratamento Parcial Hormônio O 

3 C 8 meses Completa O O O 

4 C 2 meses Quase completa Hormônio+ + 

Orquiect. 

5 C 3 meses Quase completa Orquiect.+ O O 

Hormônio+ 

RTU x 2 

6 C ·Durante o tratamento Quase compl eta O O 

7 C 3 meses Completa O O O 

8 B Ao terminar o tratamento Quase completa O O 

9 C Ao terminar o tratamento Quase compl eta O O 

10 O Ao terminar o tratamento Parcial Hormônio + 

··11 C ·Durante o tratamento Parcial O O 

··12 B O O 

• Controle ao terem completado 50% das aplicações . 
•• Ainda em tratamento. 
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EFEITOS COLATERAIS DA RADIOTERAPIA 
DE MEGAVOLTAGEM 

No tratamento do câncer da pr6stata pela 
radioterapia, usando aparelhos de ortovoltagem, a 
proximidade do reto, bexiga e ureteres, e a impos
sibilidade de se ter um bom controle da fonte de 
irradiação, eram causas de complicações sérias e 
freqüentes, as quais tornavam o processo menos 
suportável do que a doença, na grande maioria dos 
pacientes. 9 

A radioterapia de megavoltagem - bomba de 
cobalto e acelerador linear - possibilitando a apli
cação de doses maiores de radiação em 6rgãos 
profundos, mais precisa e eficientemente, com me
nor absorção 6ssea da irradiação, menor irradiação 
cutânea e dos tecidos normais peritumorais, é bem 
melhor tolerada pela maioria dos doentes. Foi o que 
observamos em nossos pacientes e o quadro 3 cons
titui um resumo dos efeitos colaterais da radiote
rapia, em nossos casos (Quadro 3). 

Em apenas um dos nossos casos, foi necessário 
reduzir o ritmo das aplicações, devido aos sintomas 
de irritabilidade vesical e retal. Um dos pacientes 

apresentou-se com fezes sanguinolentas, durante o 
tratamento e, presentemente, decorridos oito meses 
do término da radioterapia, ainda apresenta, oca
sionalmente, fezes com catarro e evacuações im
periosas. 

Os sintomas de irritabilidade retal foram os 
mais freqüentes, acometendo 90% dos nossos pa
cientes; os mais comumente, foram de moderados 
a acentuados, mas puderam ser controlados com 
medicamentos (Lomotil, elixir pareg6rico, suposi
t6rios de cortisona ou de antiinfIamat6rios inespe
cíficos ). São conseqüência de edema da parede 
retal, que pode ser percebido pelo toque, ao ser 
feito o exame local da próstata, ao completar o 
paciente a metade do tratamento. 5 Em pacientes 
portadores de hemorr6idas, pode-se prever uma 
exacerbação da sua sintomatologia, obrigando-os 
ao uso de supositórios analgésicos. 5 Os sintomas 
retais, sob a forma de diarréia, sensação de quei
madura, evacuações dolorosas e tenesmo retal, apa
recem em torno da segunda ou terceira semana do 
tratamento e persistem, às vezes agravando-se, até 
o fim da radioterapia. Ap6s o tratamento, abran
dam-se paulatinamente, cedendo completamente ao 
fim de seis a nove meses. 16 

QUADRO 3 

EFEITOS COLATERAIS 

(Intensidade dos sintomas - O a ++++) 

CASO NÁUSEAS IRRITAÇÃO VESICAL IRRITAÇÃO RETAL ANEMIA PELE PoT~NCIA 

+ ++ ++ O O Extinta 
• 2 

3 O +++ +++ O + Pouco diminuída 
••• 4 O + ± ++ O S/alteração 
••• 5 O ± ± O ++ S/alteração 
•• - 6 + Cal. demora ± O O S/alteração 

7 O + +++ O O Pouco diminulda 
8 O O O O O 
9 + ± + O O S/alteração 

10 O O ++ +++ O S/alteração 
•• ·11 O O ++ O O S/alteração 
··12 ~iminuída? 

• Não voltou para controle . 
•• Ainda em tratamento . 

••• Impotentes antes de iniciar o tratamento 
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Os sintomas de irritabilidade vesical foram 
menos acentuados polaquiúria diurna e noturna, 
dor à micção, disúria. Ocorrem um pouco mais 
tardiamente e regridem rapidamente, após termi
nado o tratamento, raramente persistindo por mais 
de dois meses. Estes sintomas se apresentaram em 
60% dos nossos pacientes; porém, em apenas um 
dos casos sua intensidade justificou tratamento, 
feito, com resultado, na base de supositórios anal
gésicos e piridium. 

Não tivemos qualquer caso de estreitamento 
uretral, complicação a temer em pacientes já sub
metidos à prostatectomia simples a céu aberto ou 
à ressecção transuretral da próstata. 2. 5, 16 Quando 
ocorre, responde bem a dilatações uretrais, progres
sivas e não forçadas, repetidas apenas quando ne
cessárias à manutenção do calibre uretral. 16 

Um detalhe não deve ser esquecido: é neces
sária uma vigilância constante da urina, face a uma 
possível infecção como causa dos sintomas uriná
rios; constatada infecção, deverá a mesma ser tra
tada especificamente, até à cura. 2 

Três pacientes se queixaram de náuseas, pre
sentes logo no início da radioterapia, porém facil
mente controláveis com medicação (metaclopra
mida). 

Em dois casos, ambos com metástases, desen
volveu-se acentuada anemia, que. foi controlada 
com transfusões repetidas de sangue total. Termi
nado o tratamento, não houve mais necessidade de 
serem transfundidos estes dois pacientes. 

Dois dos nossos pacientes apresentaram rea
ções cutâneas - eritema. Acentuado em um deles, 
quase uma verdadeira queimadura nas regiões tro
canterianas, cedeu após o término da radioterapia. 
O segundo paciente apresentou eritema e exfoliação 
das pregas inguinais e região suprapúbica, quase 
ao fim do tratamento. Presentemente, decorridos 
oito meses do fim da radioterapia, apresenta edema 
cutâneo, duro, das regiões pubiana e suprapúbica 
(linfedema) . 

Não diretamente relacionada à radioterapia, 
mas decorrente da propedêutica necessária à sua 
execução, tivemos uma complicação - embolia 
oleosa, em um paciente, a qual se manifestou na 
tarde em que foi executada a linfografia. Sem maio
res conseqüências, cedeu logo a sintomatologia 
tosse, escarros hemoptóicos, dores torácicas. 
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Dos nossos dez pacientes que já completaram 
o tratamento, quatro eram impotentes antes do seu 
início. Dos seis restantes, dois (33%) não tiveram 
qualquer alteração da sua potência e continuaram 
a manter atividade sexual normal; um (17%), ainda 
potente ao terminar o tratamento, tornou-se impo
tente tardiamente (10 meses) ; os três restantes 
( 50%) afirmam que se reduziu bastante a sua capa
cidade sexual. Considero da máxima importância 
o assunto potência sexual, como o consideram a 
maioria dos pacientes e dos autores. Apregoada 
como uma das vantagens da radioterapia no câncer 
da próstata, poÍs tanto a hormonioterapia como a 
prostatectomia radical dão como resultado, em to
dos os casos, a impotência sexual, a preservação da 
função sexual, após radioterapia para cura do 
câncer da próstata, não ocorre em todos os pacien
tes, sendo que em alguns o declínio é gradual e 
contínuo, resultando finalmente em impotência 
total. 2 No quadro 4, resumimos os dados da lite
ratura referentes à incidência de impotência sexual 
após o tratamento do câncer dá próstata pela radio-

. terapia de megavoltagem. Nossa percentagem de 
incidência de casos de impotência entre os nossos 
pacientes (67%) é mais elevada do que a média 
das percentagens relatadas nas quatro estatísticas 
apresentadas no quadro 4 (46%), o que tem pouca 
significação, dado o pequeno número dos nossos 
doentes já tratados (Quadro 4). 

QUADRO 4 

INCID~NCIA DA IMPOT~NCIA SEXUAL APÓS 
RADIOTERAPIA DE MEGAVOLTAGEM PARA TRATA

MENTO DO CARCINOMA DA PcRÓSTATA 

AUTOR % IMPOTtNCIA 

BAGSHAW et aI. (1) 22 
(1965) 

BAGSHAW (2) 30 
(1973) 

LOH et aI. (16) 84 
(1971 ) 

RHAMY et aI. (1 B) 47 

(1972) 
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COMENTÁRIOS 

Young, em 1904, descreveu a técnica da pros
tatectomia perineal radical, indicada nos casos em 
que a neoplasia achava-se limitada à glândula. De 
execução tecnicamente difícil, seguida de algumas 
seqüelas desagradáveis, apesar dos vários aperfei
çoamentos técnicos que apareceram posteriormente, 
é a prostatectomia radical praticada em poucos 
serviços urológicos. Ainda no início deste século, 
para casos avançados ou nos quais a prostatectomia 
radical estava contra-indicada, pelo mau estado 
geral ou pela idade avançada do paciente, tratou-se 
o câncer da próstata pela aplicação uretral, vesical, 
retal ou transperineal de radium, ou pelo uso de 
radon, implantado na próstata previamente e~posta 
por via perineaI. 2Q A "desobstrução", pela ressecção 
transuretral do tecido prostático, e a radioterapia 
da próstata, eram ocasionalmente usadas para fins 
paliativos. 2. 6 

Em 1941, a terapêutica do câncer da próstata 
foi revolucionada pelos estudos de Huggins et aI., 
que conduziram ao tratamento hormonal neopla
sia - orquiectomia e estrógenos, de inicio, adrena
lectomia e hipofisectomia, posteriormente. 11. 12. 13 

Os primeiros resultados, excelentes e incontestáveis, 
advindos desta terapêutica, que talvez pudessem 
mesmo justificar admitir-se otimisticamente a cura 
do câncer da próstata com tratamento tão simples, 
tiveram como conseqüência o arrefecimento dos 
esforços dos especialistas não só na procura de no
vos métodos para curar ou paliar o câncer pros
tático, como também na utilização da prostatec
tomia radical. 21 Porém, com o correr do tempo, 
verificou-se que o tratamento hormonal tinha efeito 
apenas paliativo no câncer da próstata e que, nos 
70 a 80% dos casos que respondiam ao tratamento 
hormonal, podia-se esperar recidiva da doença após 
decorridos aproximadamente três anos do início da 
terapêutica - o câncer da próstata se tornaria hor
mônio-resistente ou hormônio-independente, após 
este prazo, e evoluíria então, inexorável e rapida
mente à morte metade dos pacientes, dentro de sete 
meses, a 80% dos mesmos, ao fim de 18 meses. 3 

Em 1952, Floks et a!. publicaram seus primei
ros trabalhos sobre o emprego de isótopos radio
ativos, em injeções locais na glândula, para cura 

do câncer da próstata, utilizando o ouro coloidal 
radioativo (Au-198). Isótopos de fósforo (P-32) e 
ítrio (Yt-90) foram posteriormente usados, com a 
mesma finalidade. No entanto, a irradiação inters
ticial da próstata não conseguiu popularizar-se, 
continuando ainda Flocks como o principal defen
sor da técnica. 3, 8. 9 A impossibilidade de se dis
tribuir homogeneamente a irradiação por todo o 
tumor, especialmente naqueles mais volumosos, 
resultando, em áreas super e subirradiadas, a ine
ficácia deste tratamento, nos casos que já apresen
tam metástases ganglionares, constituem os pontos 
mais criticáveis do método. Porém, sua utilização 
veio demonstrar que o câncer da próstata é rádio
sensível e radiocurável, quando irradiado adequa
damente, e que, portanto, a resposta lenta do mes
mo à radioterapia não significava rádio-resistência, 
sendo apenas a resposta normal de um tumor de 
crescimento lento. 5. 9 

O advento da radioterapia de megavoltagem 
fez reviver o interesse dos radioterapêutas no que 
concerne ao tratamento do câncer da próstata pela 
irradicação externa. 1. 2. 3. 5 Além dos bons resulta
dos obtidos com este tratamento e da sua boa tole
rância pela maior parte dos pacientes tratados, 1. 5 

alguns fatos contribuíram para aumentar ainda mais 
o interesse dos especialistas pela radioterapia de 
megavoltagem, no câncer da próstata: 

1 - A discordância entre os achados clínicos 
do toque retal, no estadiamento do câncer da prós
tata, e os achados cirúrgicos e anátomo-patológicos. 
Assim, cerca de 50% dos casos classificados clini
camente como estádio B mostraram, histologica
mente, serem estádio C. E, nos casos classificados, 
anátomo-patologicamente, como estádio C, metás
tases ganglionares pélvicas foram encontradas em 
56% dos pacientes. 21 E estas metástases gangliona
res pélvicas ocorrem mesmo nas lesões carcinoma
tosas iniciais, anátomo-patologicamente limitadas à 
próstata, numa freqüência de 5%, 8 aumentando 
esta incidência ainda mais com o crescimento intra
prostático do carcinoma. 21 Estes dados vêm nos 
mostrar como se reduz, ainda mais, o pequeno con
tingente, de 5 a 10% dos pacientes portadores de 
câncer da próstata, que poderiam se beneficiar de 
uma prostatectomia radical. E, sem dúvida, leva
ram Jewett a reformular seus critérios para a indi
cação da prostatectomia radical, agora só aconse-
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lhada por ele em casos de "pequenos nódulos en
voltos por tecido prostático de consistência nor
mal", e de uma "próstata móvel e de tamanho 
mais ou menos próximo do normal, com cápsula 
lisa, sem fixação e sem edema da parede anterior 
do reto",15 condições em que o processo será supe
rior a qualquer outro tratamento. 14 

2 - Os relatórios do "Veterans Adminis
tration Cooperative Urological Research Group" 
(V ACURG ), que a partir de 1964, passaram a 
divulgar os achados relativos ao tratamento hor
monal do câncer da próstata, mostrando, naqueles 
casos, o aumento acentuado no número de mortes 
por problemas cardiovasculares, entre os pacientes 
que usavam estrógenos. A ponto de, estatistica-: 
mente, se verificar que as complicações cardiovas
culares resultantes da estrogenoterapia, devidas ao 
aumento da tendência à trombose vascular, fize
ram com que aquilo que se ganhou, com a tera
pêutica, na luta contra o câncer da próstata, mais 
do que se perdeu para as outras causas de 
morte. 3, 19 

3 - A simplicidade do tratamento e a raridade 
das complicações da radioterapia, ao contrário das 
dificuldades técnicas da prostatectomia radical, 
seguida freqüentemente de complicações: impotên
cia em 90 a 100% dos casos, incontinência urinária 
em 3 a 12%, estenoses do colo vesical em 2 a 11%, 
fístulas urinárias e fecais em 2 a 4%, além da mor
talidade operatória ao redor de 3 a 5%. 3, 14 

A partir de 1965, vários trabalhos foram publi
cados, relatando os resultados do tratamento do 
câncer da próstata, pela radioterapia de megavol
tagem, isolada ou associada à irradiação intersticial 
ou à cirurgia 1, 2, 4,5,7, lO, 16,17,18,22 (quadro 5), 

QUADRO 5 
RESULTADOS EM TODOS OS ESTÁDIOS, EXCETO 

ESTÁDIO D 

% SOBREVIDA 
AUTOR N.' CASOS 

5 anos 10 anos 

BAGSHAW et ai. (1) 73 54 
(1965) 

BAGSHAW (3) 315 54 40 
(1971) 

BAGSHAW (2) 137 60 
(1973) 

BAGSHAW (2) 43 39 
(1973) 
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O quadro 5 nos mostra a percentagem de so
brevida dos pacientes de Babshaw, de acordo com 
algumas de suas publicações. Os demais autores 
publicaram seus poucos casos antes de decorridos 
cinco anos do tratamento, o que impossibilitou uma 
avaliação estatística dos resultados. Porém, do 
ponto de vista do controle local da doença, todos 
afirmam estarem entusiasmados, mostrando"se a 
radioterapia de megavoltagem eficaz no alívio das 
obstruções dos tratos urinários superior e inferior, 
das hemorragias de origem prostática e dos sinto
mas de prostatismo, quando utilizada para trata
mento do câncer da próstata. 1, 4, 17 

Porém, ao otimismo de alguns autores se con
trapõem alguns fatos, que parecem demonstrar não 
ser o processo tão eficaz como parecia ser à primeira 
vista. Assim, Carlton et aI., examinando material 
obtido por biópsia transretal da próstata, encon
traram células carcinomatosas viáveis em 42% das 
glândulas que, após a radioterapia, pareciam nor
mais ao toque. 4 Esta biópsia deverá ser feita decor
ridos pelo menos 12 meses do término da radio
terapia, e mostrou-se negativa em 70% dos pacientes 
com câncer estádio B, e em 57% dos com estádio C, 4 
quando se associou a irradiação intersticial com se
mentes de ouro radioativo com a irradiação externa 
de megavoltagem (quadro 6). 

QUADRO 6 

RESULTADO DAS BIÓPSIAS APóS IRRADIAÇÃO 
EXTERNA DE MEGAVOLTAGEM 

AUTOR N. o CASOS % BIÚPSIAS POSITIVAS 

BAGSHAW el aI. (1) 5 60 
(1965) 

DYKHUlZEN aI aI. m 8 O 
(1968) 

GROUT at ai. (10) 11 45 
(1971) 

lOH at aI. (16) 19 21 
(1971) 

RHAMY et aI. (18) 15 87 
(1972) 

'CARLTON et aI. (4) 34 35 
(1972) 

• Irradiação externa de megavollagem mais irradiação intersticial com sementes 
de Au 198. 

No quadro 6, acham-se resumidos os dados 
de vários autores que controlaram a eficiência da 
radioterapia de megavoltagem no tratamento do 
câncer da próstata, examinado anátomo-patologi-
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camente O material obtido por ressecção transure
traI ou por punção-biópsia da glândula. A discre
pância dos resultados é evidente e sugere que sejam 
sistematicamente feitas biópsias prostáticas nos pa
cientes submetidos à radioterapia, para controle de 
cura. 

Como nenhum dos pacientes por nós tratados 
tenha completado os doze meses do término da 
radioterapia, não submetemos qualquer um deles 
à biópsia prostática de controle. Assim, na avaliação 
dos resultados da radioterapia, localmente, sobre 
o câncer da próstata, baseamo-nos apenas nos acha
dos do toque retal, que são um tanto ou quanto 
imprecisos. 4 

CONCLUSDES 

1 - A radioterapia externa de megavoltagem 
oferece possibilidades de cura aos portadores de 
carcinoma da próstata de estádios A, B e C. 

2 - Com esta terapêutica, é excelente a pers
pectiva de controle local sintomático da doença, o 
que justificaria seu emprego em casos de estádio D, 
hormônio-independentes. 

3 - São melhores as perspectivas de cura 
quando o câncer ainda não apresenta extensão 
extra-prostática 2. 4 e quando o tratamento é ini
ciado mais precocemente. 1 

4 - Uma avaliação da eficácia do processo é 
necessária. Deverá ser feita por punção-biópsia da 
glândula, decorridos pelo menos doze meses do 
término da radioterapia. Estas biópsias deverão 
ser repetidas posteriormente, pois há casos relata
dos de achados negativos, que se positivaram, pas
sado algum tempo, quando se fez nova biópsia. 18 

~ de pouco valor o exame anátomo-patológico dos 
fragmentos de próstata obtidos por ressecção 
transuretral, tanto no diagnóstico inicial (excetuado 
o estádio A), como no seguimento dos pacientes 
submetidos à radioterapia de megavoltagem. 

5 - Na maioria dos nossos casos, a radiote
rapia de megavoltagem foi indicada no estádio C 
do câncer da próstata. Em dois pacientes com 
estádio B, a razão da indicação foi o medo da 
impotência causada pela prostatectomia radical. O 
paciente com estádio D foi tratado para controle 

local do câncer; obteve bom resultado e, após a 
radioterapia, iniciamos a estrogenoterapia. 

6 - Nas recidivas locais do câncer da prós
tata, pós-prostatectomia radical, deve ser indicada 
a radioterapia de megavoltagem. O mesmo é ver
dadeiro naqueles casos em que, macroscópica ou 
microscopicamente, se observe extensão extrapros
tática do câncer, na peça retirada por prostatec
tomia radical, e no câncer de estádio A. Então, 
a radioterapia será iniciada tão logo tenha se cica
trizado a ferida operatória e esteja o paciente sem 
sonda de demora. Nestes casos, é importante o 
abrandamento da infecção urinária pós-operatória, 
pelo uso de antimicrobianos, durante o período de 
tratamento. 

7 - São geralmente de pouca intensidade os 
efeitos colaterais da radioterapia de megavoltagem, 
quando usada no tratamento do câncer da próstata, 
com a técnica por nós utilizada; são bem contro
lados com medicação adequada, durante o trata
mento, e regridem progressivamente, após termi
nadas as aplicações. 

8 - Ao contrário do que parecem indicar os 
trabalhos de Bagshaw et aI., é bem grande a inci
dência de impotência entre os pacientes submetidos 
à radioterapia de megavoltagem, para tratamento 
do câncer da próstata. Este fato é da maior impor
tância e sobre a eventualidade devem ser infor
mados os pacientes, pois, a um grande número de 
doentes com câncer da próstata, de estádio B, 
aconselhou-se a radioterapia, após terem os mes
mos se recusado a submeterem-se a uma prosta
tectomia radical, por temor da impotência que 
adviria da operação. 

RESUMO 

Os AA. apresentam doze casos de carcinoma 
da próstata, de estádios B, C e D, tratados pela 
radioterapia externa de supervoltagem. 

Avaliam a regressão local do tumor e os efeitos 
colaterais da radioterapia, nos seus pacientes. Após 
revisão da literatura, concluem que este deve ser, 
presentemente, o tratamento indicado em todos os 
casos de estádios A e C, nas recidivas locais pós
prostatectomia radical e, também, quando os acha
dos operatórios, no decorrer de uma prostatectomia 
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radical, ou o exame anátomo-patológico da peça 
cirúrgica, revelarem extensão local do blastoma, 
além dos limites da peça retirada. 

A eficiência do tratamento deverá ser verifi
cada com punções-biópsia da glândula, repetidas, 
a partir do 12.0 mês após conclusão da radiote
rapia, além de ser feito o controle periódico, ado
tado em todos os casos de câncer da próstata em 
observação fosfatase no soro sangüíneo, 
radiografias do tórax e do esqueleto ósseo. 

Chamam a atenção para a elevada incidência 
da impotência sexual após a irradiação local do 
câncer da próstata, do que se deverá informar os 
candidatos à radioterapia. 

SUMMARY 

The AA. present twelve cases of prostatic 
carcinoma, stages B, C and D, treated by externaI 
beam megavoltage radiotherapy. 

The local regression of the tumor and the 
side-effects of the radiotherapy were evaluated. 
After revising the literature, the AA. conclude that 
this should be, at the present time, the treatment 
of choice for stages A and C of prostatic carcinoma, 
and for the post-radical prostatectomy local reccur
rences. It should also be used after the radical 
prostatectomy, whenever there is evidence, surgical 
or histological, of local spread of the disease beyond 
the margins of the resected specimen. 

The efficiency of this treatment should be 
checked with repeated needle biopsies of the 
prostate, beginning 12 months after the radio
therapy is completed. The routine revaluation, used 
in aIl cases of prostatic carcinoma under observa
tion, is also done periorucally - serum phospha
tases, chest and bane X-rays. 

Attention is called to the frequency of impo
tence foIlowing the local irradiation of prostatic 
carcinoma, and the patients should be warned of 
this possible consequence of the treatment. 
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u retrite gonocócica 

PAULO JOSÉ PEREIRA BRINGEL - RUBEM DE ANDRADE ARRUDA - JOSÉ HERALDO DA SOLEDADE E 
NEDER - JOSÉ MARIA SAMPAIO DE ALMEIDA - SÉRGIO PACHECO ALVES DE CARVALHO 

Do Hospital Central da Marinha (Rio) 

INTRODUÇÃO 

o "Spectinomycin" é um novo antibiótico de 
largo espectro, isolado pela The Upjohn Company 
da fermentação do caldo de actinomices, Strepto
myces spectabilis. Registrado nos Estados Unidos 
com o nome comercial de TROBICIN, em suspen
são para uso intramuscular, na concentração de 
400 mgj ml, na forma de sulfato ( frasco de 
5 ml-2 g), apresenta 1,4 g de base livre. 

Tem atividade contra organismos gram-positi
vos e gram-negativos. Estudos "in vivo" mostraram 
sua efetividade contra as infecções causadas pelo 
s. hemolyticus, s. viridans, m. aureus, d. pneumo
niae I, ll, k. pneumoniae, e. colí, p. vulgaris, p. 
multocidia, s. typhimuriae, n. gonorrheae. 

O "Spectinomycin" inibe seletivamente a sín
tese da proteína no ribosoma bacteriano. Não é 
bactericida. 

ABSORÇÃO E TOXICIDADE 

O medicamento apresenta boa absorção, haja 
vista que, após 28 minutos de introdução, por via 
muscular, 50% já foi absorvido. A droga é 100% 
absorvida e eliminada pela urina onde, após 24 ho
ras, se recupera 84%. Os preparados por via oral 
foram abandonados devido a sua má absorção, sem, 
entretanto, alterarem a flora intestinal. O produto 
é detectado após 2 horas de administração, no lí
quido cérebro-espinhal. 

No rato, os estudos de toxicidade mostraram 
DL 50 de 5.724 mgjkg. Doses de 120 mgjkg por 
30 dias mostraram distúrbios da audição. Não 
foram constatadas alterações hematológicas, hepá
ticas e renais. 
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Em 322 pacientes estudados no Japão, foram 
observadas as seguintes manifestações tóxicas: 

hipertermia - 2 pacientes 

lesões vesÍculo-papulosas - 5 pacientes 

Opressão torácica - 1 paciente. 

Em 669 pacientes com doençá venérea, trata
dos nos Estados Unidos, foram constatadas as se
guintes manifestações: 

vertigem .................... . 
cefaléia ...................... . 
náuseas e dor abdominal ...... . 
prurido 
urticária 
epistaxis 

2 pacientes 
1 paciente 
1 paciente 
1 paciente 
1 paciente 
1 paciente 

Representando 0,8% de manifestações tóxicas. 

Nos 20 pacientes, que tratamos com o produto, 
não encontramos nenhuma manifestação de toxici
dade. 

MATERIAL E MÉTODO 

Ensaiamos o emprego do antibiótico em 20 
casos de uretrite gonocócica resistente à penicilina
benza tina. Cada paciente foi submetido à bacte
rios copia prévia e tratado com dose única de 
penicilina-benzatina de 2.400.000 u; 5 dias após, 
era feita nova bacterioscopia e, se persistisse a in
fecção, tomavam por via intramuscular 2 g de 
"Spectinomycin", em dose única também e, 5 dias 
após, feita nova bacterioscopia para julgamento 
final. 

Dos 20 pacientes penicilino-resistentes e tra
tados com "Spectinomycin" em dose única, 4 não 
obtiveram cura, representando 20% dos tratados 
com o produto. 
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IDENTIFICAÇÃO BACTERIOSCOPIA + 
APL. PENIC. 

V.C. 70.1338.4 12-10-70 
J.R.A. 70.1338.4 30-10-70 
J.L.C. 66.5056.3 9-11-70 
C.S.P.N. 65.1259.6 11-11-70 
J.C.L. 70.3043.3 16-11-70 
C.A.A.C. 70.0760.6 16-11-70 
J.S. 69.1064.4 16-11-70 
R.L.S. 19-11-70 
LF. 67.1104.7 27-11-70 
E.A.A. 70.1030.4 25-11-70 
S.B.O. 69.1526.4 2-12-70 
S.M.F. 69.3340-3 11-12-70 
J.A.M. 67.0488.6 7-12-70 
J.A.S.F. 68.3015.4 11-12-70 
F.C.M. 68.1338.3 14-12-70 
A.R.C. 69.1145-4 16-12-70 
E.C.F.L. 62.3225-6 21-12-70 
J.A.G. 68.2017.4 21-12-70 
A.S. 67.0058.4 10- 3-71 
J.F. 55.2157.3 20- 3-71 

COMENTÁRIOS 

Em nosso Serviço, os portadores de uretrite 
gonocócica são tratados com penicilina-benza tina, 
em dose única de 2.400.000 u, com a qual obtemos 
cerca de 90% de cura. Dos 10% que não se bene
ficiaram com o tratamento penicilínico, apanhamos 
20 doentes para tratá-los com "Spectinomycin". 

Do grupo de 20 pacientes penicilínicos resis
tentes, que foram tratados com "Spectinomycin" 
em dose única, obtivemos cura de 16, represen
tando 80%, o que consideramos um bom resultado, 
uma vez que estes doentes já eram resistentes à 
penicilina-benzatina. 

Dos trabalhos consultados, vimos que os estu
dos feitos em outros países foram com doentes 
virgens de tratamento, enquanto que o nosso foi 
com doentes já resistentes à penicilina-benzatina. 
Foram obtidas as seguintes percentagens de cura: 

Virgens de tratamento: 

Estados Unidos ................... . 
Japão ............................ . 
Inglaterra - St. Mary's Hospital 

Resistentes à penicilina-benzatina: 

99% 
97,7% 
61,2% 

Brasil - Hospital Central da Marinha 80% 

BACTERIOSCOPIA + BACTERIOSCOPIA DE CONTROLE 
APLlC. TROBICIN 

20-10-70 29-10-70 nego 
13-11-70 18-11-70 nego 
13-11-70 20-11-70 posit. 
17-11-70 22-11-70 nego 
20-11-70 25-11-70 nego 
25-11-70 25-11-70 posit. 
17-11-70 22-11-70 posit. 
2-12-70 7-12-70 nego 
2-12-70 7-12-70 posit. 
7-12-70 7-12-70 nego 
7-12-70 14-12-70 nego 

11-12-70 16-12-70 nego 
21-12-70 27-12-70 nego 
16-12-70 21-12-70 nego 
16-12-70 21-12-70 nego 
30-12-70 7- 1-71 nego 
28-12-70 3- 1-71 nego 
30-12-70 7- 1-71 nego 
16- 3-71 21- 3-71 nego 
25- 3-71 30- 3-71 nego 

Outro aspecto importante para a nossa comu
nidade é a medicação em dose única, uma vez 
que se trata de militares que vivem, por dever de 
ofício, em trânsito de porto em porto. A medicação 
em dose única e com alta percentagem de eficiên
cia é extremamente prática. 
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complicações da uretrite crônica masculina 

GIGLIO PECORARO 

Do Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina (UFSP) 

RESUMO 

No período de 1965 a 1972, reunimos 360 casos 
de uretrite crônica, em doentes do sexo masculino, 
provenientes da Clínica Urológica do Hospital das 
Clínicas (Serviço do Prof. J. G. de Campos Freire), 
Serviço de Assistênc a Médica (SAME) e clínica 
particular. Quase todos haviam sido já medicados 
segundo a indicação fornecida pelo antibiograma e 
outros sem qualquer orientação laboratorial; todos 
continuavam com secreção uretral, predominante
mente matinal; alguns melhoravam na vigência de 
antibiótico e, sem reinfecção provável, voltavam a 
apresentar sintomatologia. Em todos os casos, foi 
necessário pesquisar acuradamente o trato uroge
nital para se detectar a causa da persistência da 
secreção uretral e eventuais patologias associadas 
ou conseqüentes. 

CASUISTICA 

Foram observados 360 pacientes do sexo mas
culino, com idade entre 16 e 77 anos, sendo predo
minante o grupo etário de 20 a 30 anos (mais de 
60%). Doentes de cor branca totalizavam 81,2%, 
outras raças constituíam 18,8%. Todos apresentavam 
secreção uretral persistente, em alguns casos inter
mitente, e já se haviam submetido a mais de um 
tratamento medicamentoso, a maioria por indica
ção fornecida por antibiograma e muitos sem qual
quer orientação laboratorial. 

Em 286 casos, foi diagnosticada prostatite ou 
próstato-vesiculite (79,4%); associadamente, obser
varam-se 48 casos de estreitamento uretral (13,3%) 
e destes, em 3, surgiram fístulas uretro-cutâneas 
como complicação secundária à patologia uretral 
estenosante; 9 doentes se queixavam de perturba-
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ções miccionais (esforço, jato irregular, gotejamento 
terminal prolongado); 36 eram assintomáticos ou 
se queixavam de ligeiro ardor à micção. 

A epididimite foi registrada em 16 casos, sendo 
que em 3 doentes era bilateral; os sinais clínicos 
estavam bem nítidos em todos: aumento de volume 
do epidídimo, por grande edema inflamatório; dor 
intensa local e irradiada ao longo do cordão esper
mático; febre alta. A patologia epididimária repre
sentou 4,4% do total dos casos e 6 doentes referiram 
antecedente imediato de esforço físico violento ou 
trauma; todos apresentavam secreção uretral crô
nica ou intermitente. 

Em 4 doentes (1,1%), concorria a queixa de 
hemospermia periódica. 

Apenas 1 caso (0,3%) de cowperite esquerda 
(achado radiográfico) e 1 de artrite no joelho es
querdo, sem conjuntivite associada (0,3%), mostra
ram a rara incidência dessas complicações. 

Em 2 casos, a prostatite se apresentava de 
caráter agudo: febre alta, disúria intensa, toque 
muito doloroso, mostrando áreas de flutuação, re
percussão astênica sobre o estado geral. 

Nenhum caso de complicação para o trato 
médio e alto, nem para outros órgãos (endocardite, 
meningite, miosite), exceto um único de artrite, há 
pouco referido. 

MÉTODO 

Dos doentes suspeitos clinicamente de uretrite 
crônica, era feita a colheita de líquido próstato
vesicular em tubo estéril; o material era enviado 
imediatamente para exame direto, citobaceterios
copia, cultura para germes aeróbios e anaeróbios 
(com especial referência ao método de Thayer
Martin) e antibiograma se, eventualmente, positiva 
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a cultura. É de boa prática que o paciente urine 
imediatamente antes da colheita do material; esse 
ato substitui com evidente vantagem a necessidade 
de lavagem uretral. 

A pesquisa de estenose uretral foi realizada 
em todos os casos mediante o uso da sonda cônico
olivar de Cuyon, em escala regressiva, dando-se 
como positivos os casos em que, ao ser retirada a 
sonda, se percebia ressalto; era, então, indicada a 
uretrocistografia para confirmação do local e ex
tensão e grau de estenose. O exame radiográfico 
revelou 1 caso de cowperite esquerda assinto
mática. 

Os casos de epididimite foram diagnosticados 
clinicamente, pois apresentavam sinais nítidos da 
infecção: aumento de volume, por edema inflama
tório; dor intensa local e irradiada para o cordão 
espermático; hipertermia. A secreção uretral era 
predominantemente matinal e os doentes não se 
queixavam de perturbações miccionais. 

Um caso de artrite gonocócica foi diagnosti
cado pelo especialista, que retirou líquido sinovial 
do joelho esquerdo; interessante notar que o doente 
apresentava secreção uretral cuja flora era consti
tuída unicamente por estafilococos áureos, com 
provas de patogenicidade positivas. 

RESULT AVOS E COMENT ARIOS 

O germe predominante foi o estreptococo, en
contrado 187 vezes, ou seja, 51,9% dos casos; a 
seguir, o maior número de achados é a presença 
de material mucopurulento abacteriano (115 casos), 
tanto na secreção uretral como no líquido prostá
tico, o que sugere vírus ou micoplasma, represen
tando 32,0% do total. Em número bastante signi
ficativo, foram identificados outros germes: estafi
lococos e colibacilos; em 2 casos apenas foi identi
ficada a Neisseria gonorrheae; o tricômona não 
apareceu em nenhum exame. 

Os pacientes com estreitamento, geralmente, 
referiam que a primeira infecção uretral datava de 
mais de 5 anos. 

Dos 16 doentes com epididimite, 6 relaciona
vam trauma ou esforço físico violento, imediata
mente antes dos primeiros sintomas; os demais não 
puderam afirmar a existência de fator desenca
deante recente. 

A hemospermia não pôde ser comprovada 
como conseqüência direta da uretrite cromca; po
deria tratar-se de patologia associada (hipertrofia 
de ácinos glandulares próstato-vesiculares ou pro
cesso congestivo de outra natureza), independente 
do antecedente uretral. Todavia, Santamaria 3 afir
ma ser comuníssima essa manifestação de vesiculite. 

Os dados obtidos mostram a grande incidência 
de prostatite como complicação da uretrite crônica, 
responsável pela persistência da gota matinal e, 
freqüentemente, pela reagudização do processo 
uretral. 

Outro aspecto interessante é o número elevado 
de casos de etiologia estreptocócica e abacteriana 
das prostatites, contrariamente ao que era referido 
até há pouco: predominância de estafilococos e 
colibacilos. 

As vesículas seminais estão freqüentemente 
associadas ao processo prostático, daí a razão de 
se admitir mais corretamente a afecção como 
próstato-vesiculite. Aliás, Harkness 1 considera im
possível a colheita do material vesicular por mas
sagem, sem interferência do líquido prostático. 

King 2 refere que a epididimite é a compli
cação menos comum, calculando-a ao redor de 2% 
(em nossa estatística, encontramos o dobro dessa 
porcentagem). E também que é muito raro o estrei
tamento uretral em uretrite não-gonocócica, porém, 
admite que pode ocorrer algumas vezes. Nossa 
casuística, mostra a incidência de 13,3% de estrei
'tamentos, todavia, não permite conclusão nesse 
sentido, porque o estreitamento poderá haver-se 
produzido na vigência de gonococcia anterior à 
inclusão do caso em nossa estatística. 

Excetuando-se um único caso de artrite do 
joelho, não foi encontrado nenhum doente com 
complicação extragenital, como endocardite, me
ningite, conjuntivite, espondilite e de outros órgãos, 
outrora atingidos com certa freqüência. 

CONCLUSõES 

1. As complicações mais comuns da uretrite 
crônica masculina são: prostatite, estreitamento 
uretral e epididimite. 

2. O agente etiológico mais freqüente da 
prostatite é o estreptococo; é bastante significativo, 
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refluxo urinário para as vesículas seminais 

ROBERTO ROCHA BRITO - RONALDO ZULIAN - HAMILTON JOSÉ BORGES 

Do Hospital Vera Cruz - Campinas ( SP ) 

A penetração de urina em uma ou ambas as 
vesículas seminais (VS), em doentes .submetidos a 
prostatectomia, é uma ocorrência que temos obser
vado ultimamente, diante da utilização pós-opera
tória mais freqüente das uretrocistografias. 

Sua incidência, ao que parece, é desconhecida 
na literatura, e de certo vai ser observada com 
freqüência maior, se pesquisada mais acurada
mente. 

É: uma entidade patológica que não apresenta 
sintomatologia específica e, por isso, pouco diag
nosticada. 

MATERIAL 

Consta de 35 casos, sendo 34 em doentes 
prostatectomizados e um em criança,· que nasceu 
com imperfuração anal e fístula uretro-retal, em 
que o refluxo de urina para a vesícula seminál 
ocorreu após duas operações por via retal. 

A idade dos pacientes prostatectomizados va
riou de 54 a 88 anos e a criança tinha um ano de 
idade. 

O diagnóstico foi feito pelauretrocistografia 
de enchimento em 11 casos (48,51%), pela miccio
nal em 14 (40,00%) e por ambas em 4 (11,43%). 
O refluxo ocorreu para uma só vesícula em 32 casos 
e para ambas em 3 casos. 

Foram diagnosticados concomitantemente: 

Esclerose do colo vesical ...... 11 casos (31,43%) 
Estreitamento da uretra bulbar 4 casos (11,43%) 
Estreitamento da uretra anterior 3 casos ( 8,51%) 
Litíase vesical ............... 3 casos ( 8,51%) 
N eoplasia vesical o ••••••••••• 2 casos ( 5,10%) 
Fístula uretro-retal ........... 1 caso ( 2,85%) 

Dos 34 pacientes prostatectomizados, 28 o ·fo
ram por via transuretral (82,35%) e 6 por via aberta 
(11,65%). 

O exame anátomo-patológico das próstatas de
monstrou: 

H . B . P . (Hipertrofia benigna 
prostática) .............. . 

H . B . P. + Prostatite ....... . 
H . B . P. + Microlitíase ..... . 
H.B.P. + Abscesso ........ . 
Adenocarcinoma ........... . 

DISCUSSÃO 

13 casos (38,23% ) 
9 casos (26,48% ) 
6 casos (17,65%) 
4 casos (11,76%) 
2 casos ( 5,88%) 

o refluxo urmano para a V.S. ocorre quando 
existe uma comunicação ampla entre a uretra e o 
canal ejaculador. Isto pode acontecer nas prosta
tectomias ou em lesões da uretra posterior. 

Na prostatectomia aberta, tal possibilidade é 
menor do que na transuretral. Nestes casos, a res
secção atinge a cápsula prostática, o que não 
ocorre normalmente nas intervenções abertas. 

O reconhecimento da abertura do canal 
ejaculador pode ser feito durante a RTU, quando 
de seu corte com a alça, sendo bem visibilizada 
na área ressecada ou, às vezes, pela saída de líqui
do espermático, durante o tempo intra-uretral, com 
toque retal. 

No pós-operatório imediato, com o emprego 
mais rotineiro da cisto-uretrografia miccional, ao 
ser retirada a sonda, a penetração de urina nas 
vesículas seminais foi observada com freqüência 
maior do que anteriormente, sendo por esse meio 
diagnosticados casos, que, pela falta de sintomato
logia específica, passariam despercebidos. A radio
grafia pós-miccional poderá mostrar retenção do 
contraste no interior da vesícula seminal. 
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CASOS ILUSTRATIVOS 

Fig. 1 - Uretrocistografia de enchi
mento: hipertrofia prostática residual, 
pós-suprapúbica, com refluxo para a 

Fig. 2-A - Cisturetrografia miccional no pós-operat6rio Fig. 2-B - Cisturetrografia miccional 
imediato de RTU pr6stata: grande loja sem resíduo tardia: desaparecimento do refluxo. 

para a vesícula seminal. 
vesícula seminal. 

Fig. 3 - Cisturetrografia miccional no p6s-operat6rio 
imediato de RTU da próstata: loja ampla regularizada, 
sem resíduos, com acentuado refluxo para a vesícula 

seminal. 

Quando ocorre, no pós-operatório tardio, algu
ma complicação obstrutiva, como a esclerose do 
colo vesical, estreitamento uretral, ou a persistência 
de massas residuais, haveria maior incidência da 
penetração da urina na V. S. pelo aumento de pres
são intraluminar. Isso pode ser evidenciado na 
uretrocistografia de enchimento. 

Temos observado que, nos pacientes nos quais 
existe o refluxo, ao ser retirada a sonda uretral no 
pós-operatório, esse refluxo, com a cicatrização da 
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Fig. 4 - Uretrocistografia de enchi
mento: esderose do colo vesical pós 
RTU da pr6stata. Refluxo para a 

vesicula seminal. 

loja prostática, geralmente desaparece num con
trole posterior. Quando a esclerose do colo ou o 
estreitamento uretral são operados e deixam de ser 
motivo de obstrução, há também o desapareci
mento do refluxo para a vesícula. 

O refluxo de urina para a vesícula seminal não 
implica em complicações mais sérias, a não ser uma 
incidência maior que a habitual de epididimites. 
Isso ocorreu em 8 casos (22,86%). Não houve neces
sidade de vesiculectomia, por causa do refluxo. 
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Fig. 5 - Foto endosc6pica: oru/cio amplo da abertura do 
canal ejaculador. 

Fig. 6 - Fo.to endosc6pica: orifício pequeno da abertura do 
canal ejaculador. 

Fig. 7 - Radiografia pÓs-miccional: 
reten9ão do contraste na loja prostá
tica. Refluxo para a ves/cula seminal. 

Em um caso em que se desenvolveu mais tar
diamente carcinoma vesical, foi feita a cistectomia 
total com vesiculectomia e o anátomo-patológico 
revelou discreta vesiculite. 

Diante disso, reconhecida a abertura do canal 
ejaculador durante a RTU, realizamos a vasectomia, 
para profilaxia de epididimite. 

Nos casos em que o refluxo leva a epididimites 
recorrentes, está indicada a realização da epididi
mectomia com ligadura alta do deferente. 

CONCLUSõES 

A penetração de urina na V. S. resulta de aber
tura mais ampla do canal ejaculador na luz uretral, 
o que ocorre, às vezes, após as prostatectomias e, 
dentre elas, com maior freqüência nas transuretrais. 
Isto devido ao fato de se ressecar mais profunda
mente a cápsula prostática, o que não acontece nas 
enucIeações digitais. 

N a maioria dos casos, é uma entidade pato
lógica transitória, que não apresenta sintomatologia 

J. Br. Urol. - Vol. 2 N.o 1 - 1976 

Marcos


Marcos




50 R. ROCHA BRITO «ET AL" 

específica e é facilitada por complicações obstru
tivas, como estenose uretral ou esclerose do colo 
vesical. Quando se verifica a abertura do canal 
ejaculador durante a RTU, está indicada a vasec
tomia, para a prevenção de epididimite, e a epididi
mectomia, nas infecções recorrentes. 

RESUMO 

Apresentam os autores 35 casos de refluxo de 
urina para a vesícula seminal, sendo 28 em doentes 
prostatectomizados por via transuretraI, 6 por via 
aberta e um em criança corrigida de fístula uretro
retal. 

Salientam o valor da uretrocistografia de en
chimento e da miccional no controle pós-operatório 
imediato e nas complicações tardias. Na maioria 
dos casos, é transitória, não determinando sintoma
tologia própria. 

A complicação mais séria que poderá acontecer 
é a epididimite (22,86%) e, para evitá-la, indicam 
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a vasectomia, quando a abertura do ejaculador é 
observada durante a RTU. 

Em nenhum caso tornou-se necessário recorrer 
à vesiculectomia. 

SUMMARY 

The authors present 35 cases of urine reflux 
to the seminal vesicle, 28 after a transurethral 
prostatic resection, 6 after a suprapubic or retro
pubic procedure and one in a child which urethro
rectal fistula was connected by surgery. 

The value of the retrograde or miccional 
urethrocystography in the immediate post-operative 
period as well as in the late complications is 
stressed. 

It is usually of transitory occurrence and does 
not determine symptoms. 

The most serious complication is the acute 
epididymitis (22,86%), which may be avoided by 
the vasectomy when the opening of the ejacula
tory duct is seen during the transurethral prostatic 
resection. 



testícu lo ectópico 

FREDERICO ARNALDO DE QUEIROZ E SILVA 

Da Faculdade de Medicina da USP 

Inicialmente, iremos fazer algumas considera
ções a respeito da classificação dos vícios de mi
gração testicular. 

CLASSIFICAÇÃO 

No processo de migração testicular, da região 
lombar para a bolsa escrotal, podemos ter funda
mentalmente duas situações: ou o testículo não 
desce, ou desce defeituosamente. 

Distinguiremos, então, os testículo não desci
dos dos testículos mal descidos. Os testículos não 
descidos são ditos também criptorquídicos, e os 
mal descidos são ditos ectópicos. 

Trataremos aqui apenas dos testículos mal des
cidos ou ectópicos, ou seja, os testículos que, após 
ultrapassarem o anel inguinal superficial, percorrem 
um caminho não habitual. 

A sua classificação é essencialmente anatômi
ca, . de acordo com a região em que se localizaram 
durante sua migração defeituosa (inguinal super
ficial, perineal, femural, pubiano, cruzado). 

vlclOS DE 
MIGRAÇÃO 

DOS 
TESTlcULOS 

A - Não descidos 
(ou Criptor

qufdicos) 

B - Mal descidos 
(ou Ectópicos) 

I - Abdominal 
Pélvico 
Alto t
LOmbar 

11 - Canalicular Médio 
Baixo 

111 - Escrotal alto 
I - Inguinal superficial 

11 - Perineal 
111 - Femural (ou Crural) 
IV - Pubiano (ou Peniano) 
V - Cruzado (ou Trans-

verso) 

95% 

5% 

A ectopia inguinal superficial (ou intersticial) 
é o tipo. mais freqüente dos vícios de migração 
testicular. É o caso do testículo que, após ultrapas
sar o anel inguinal, reflete-se sobre a aponeurose 

do músculo oblíquo externo, ficando alojado entre 
esta aponeurose e a fáscia de Scarpa, numa bolsa 
dita bolsa superficial ae Dennis-Browne. 

Estes testículos são tidos, habitualmente, como 
criptorquídicos, mas não o são, pois houve uma 
migração defeituosa dos mesmos para o plano sub
cutâneo. Não houve falta de migração. 

É muito importante o reconhecimento clínico 
dessa condição, pois aí o tratamento hormonal não 
está justificado. 

A orquiopexia é de fácil execução, com ótimo 
resultado cirúrgico. 

Dennis-Browne estima que 80% dos vícios de 
migração testicular (testículos não descidos e mal 
descidos) enquadram-se na ectopia inguinal super
ficial, enquanto que Campbell estima este número 
em cerca de 50%. 

De qualquer forma, é aceito que a maior parte 
dos testículos que não atingem a bolsa escrotal, 
estão refletidos sobre a aponeurose do músculo 
oblíquo externo. 

Como dissemos, é muito freqüente classificar 
estes testículos como criptorquídicos, mas achamos 
mais correto classificá-los como ectópicos, isto é, 
mal descidos. Respeitando este conceito, a ectopia 
é muito mais freqüente que a criptorquia, fato 
aparentemente surpreendente. 

A criptorquia propriamente dita e a ectopia 
inguinal superficial representam praticamente 95% 
dos vícios de migração e os outros 5% são repre
sentados pelas ectopias clássicas (perineaI, femu
raI, pubiana e transversa). 

Das ectopias clássicas, a mais freqüente é a 
perineal, seguindo-se a femural (ou crural). 

A ectopia testicular cruzada (ou transversa) é 
muito rara e consiste no testículo que, no seu tra
jeto intra-abdominaI, cruza a linha mediana, e pode 
emergir pelo anel inguinal do lado oposto. 
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Ocasionalmente, essa migração cruzada poderá 
ocorrer após o testículo ter ultrapassado o anel 
inguinal superficial do mesmo lado, mas dirige-se 
para a bolsa escrotal do outro lado. Geralmente, 
são constatações feitas durante o ato cirúrgico. 

É evidente que as ectopias podem ser uni ou 
bilaterais e diversas combinações são possíveis. 

QUADRO CLINICO 

o quadro clínico da ectopia não complicada, 
fundamentalmente, se baseia no achado de: 

1 - Ausência de testículo na bolsa escrotal. 
2 - Bolsa escrotal hipotrófica. 
3 - Testículo palpável nas zonas de ectopia. 

Na presença de uma bolsa escrotal não habi-
tada, a possibilidade de ectopia deve ser lembrada. 
O fato do testículo ectópico estar, freqüentemente, 
pouco desenvolvido, dificulta apalpação. 

A propedêutica dos vícios de migração con
siste basicamente no tempo de inspecção e palpa
ção. A inspecção deve ser complementada pela 
palpação, que deve. ser feita com técnica e condi
ções adequadas. Deve-se evitar o exame em am
biente frio e o examinador deve ter as mãos 
aquecidas. 

Inicialmente, examina-se o paciente deitado 
para melhor acesso às regiões crural e perineal. 

Devemos tentar classificar pela palpação o 
vício de migração testicular, mas não deve haver 
um superentusiasmo nesta tentativa de classifica
ção, porque ela é, às vezes, enganosà. É colocado 
em dúvida o fato de se palpar um testículo que 
não ultrapassou o anel inguinal superficial, ou seja, 
as criptorquias canaliculares. 

Os testículos ectópicos podem sofrer grande 
número de complicações e, ocasionalmente, o pa
ciente pode vir ao médico por causa dessas com
plicações. Assim é que os testículos ectópicos po· 
dem sofrer: 

1 - Traumatismos Qualquer tipo de tes-
tículo ectópico está mais sujeito a traumatismos que 
os normotópicos, principalmente os perineais, femu
rais (ou crurais) e pubianos (ou penianos). 

2 - Torsões - Os testículos com vícios de 
migração (criptorquia e ectopia) estão mais sujei
tos às torsões testiculares, ou de seus apêndices. 
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3 - Processos infeciosos - É descrita a orqui
epididimite em testículo ectópico. Se o diagnóstico 
é fácil nos testículos ectópicos (mal descidos), não 
podemos dizer o mesmo para os não descidos (ou 
criptorquídicos). Meyers refere três casos fatais de 
orquiepididimite supurativa de testículo não des
cido abdominal. 

4 - Processos degenerativos - É aceito, mas 
discutível, que os testículos que estão fora da bolsa 
escrotal têm maior tendência a sofrer uma degene
ração maligna. A orquiopexia precoce diminuiria a 
incidência do tumor. 

Mas admite-se, também, que sejam testículos 
disgenéticos e o mesmo defeito, que condicionou 
uma migração defeituosa, condicionaria a degene
ração tumoral desses testículos mesmo na bolsa. 

5 - Comprometimento da espermatogênese -
É um dado de difícil apreciação, mas é aceito que 
a orquiopexia precoce facilita o amadurecimento 
das células responsáveis pela espermatogênese. O 
fato de o testículo ser colocado na bolsa em tempo 
hábil e em condições satisfatórias, não nos permite 
prever o comportamento pós-puberal destes tes
tículos, no que se refere à espermatogênese. Tam
bém aqui, entraria o conceito de testículos disge
néticos cuja disgenesia não seria corrigida pela 
simples orquiopexia. 

TRATAMENTO 

O tratamento é sempre cirúrgico e basicamente 
consiste numa transposição testicular. 

O tratamento clínico (hormonal) não está in
dicado nos testículos mal descidos, ou seja, nas 
ectopias. 

É uma cirurgia habitualmente fácil, porque os 
elementos do cordão são, geralmente, longos. 

A via de acesso e a técnica cirúrgica variam 
de acordo com o tipo de ectopia. O tratamento 
cirúrgico tem por objetivo: 

a) evitar traumatismos. 
b) evitar torsões. 
c) prevenir a degeneração tumoral ou, quan

do não a previne, tornar o testículo mais 
acessível à palpação e a um diagnóstico 
mais preciso e precoce. 

d) prevenir o comprometimento da esperma
togênese. 

e) prevenir distúrbios emocionais. 
f) dar conteúdo e simetria à bolsa escrotaI. 



criptorquia. patologia 

Jost MARIA BARCELLOS 

Da Escola Médica (Universidade Gama Filho) - Da Escola de Medicina e Cirurgia (Rio) 

Criptorquia, que etimologicamente significa, 
do grego, cripto - oculto; orquia - testículo, é as
pecto patológico assintomático que se descobre, em 
quase todos os casos, por não ser encontrado o 
testículo na bolsa escrotal. Traduz quase sempre 
descida incompleta dos testículos ou, menos vezes, 
descida ectópica da gônada. Pode ocorrer apenas 
em um lado ou em ambos (criptorquia uni ou bila
teral). No estudo feito por Gross, observa-se 45% 
à direita, 30% à esquerda e 25% nos bilaterais. A 
criptorquia necessita que façamos diagnóstico dife
rencial com a ausência de testículo (anorquia) e 
não é entidade rara, sendo até relatada de 0,5 a 
1,5% em populações escolares. As incidências des
sas anomalias variam nas diferentes idades: recém
nascidos (10%), pré-puberdade (2%) e adultos (de 
0,1 a 0,3%). Disso se vê que a ida espontânea do 
testículo para o saco escrotal é quase a totalidade 
dos casos, considerando-se anormalidade, quando 
persiste o fenômeno após a puberdade. 

As repercussões variam em função do grau, 
duração do processo e de ser uni ou bilateral. Como 
decorrência habitual, temos esterilidade ou infer
tilidade e a maior probabilidade de transformação 
maligna. Não há unanimidade quanto a esse último 
problema: a maioria admite freqüência de 9 a 
48 vezes mais. Blandy & cols., em trabalho recente, 
mostram que, para 1 milhão de homens, temos· 
20 tumores malignos, dos quais 2 surgindo em 
criptorquias (10%). 

Mais representativa é a experiência de Dixon 
& Moore, no material do "Armed Forces Institute 
of Pathology", em que, dos 990 casos, 24 eram de 
testículos que não desceram, cerca de 2,5%. 

Como em regra, para 100 casos de testículos 
sem migração, 20 são abdominais e 80 ingüinais e, 
por outro lado, a possibilidade de 2 casos de neo
plasias se distribuírem igualmente para cada uma 

dessas localizações, a localização abdominal mostra 
maior tendência para o câncer e a relação seria 
abdominal/inguinal de 4/1. 

Todavia não se pôde precisar por esses valores 
a exata relação de criptorquia/ câncer. Somente a 
análise de populações de criptorquias é que mos
trou incidência de 1 câncer para 1.500 casos (750 
vezes mais que em testículos normais). Há, em me
nor número, os que desprezam isso, visto não acha
rem significação clínica para a maior tendência ao 
câncer . por parte dos testículos em localizações 
anômalas. 

Na criptorquia, a etiologia é ainda pouco clara. 
Algumas formas raras parecem dever-se a proble
mas hereditários (genéticos) ou a desequilíbrios 
hormonais. A grande maioria, todavia, parece ocor
rer por defeitos de desenvolvimento na vida intra
uterina, quando de obstáculos mecânicos: cordão 
espermático curto, canal inguinal estreitado, ade
rências fibrosas, gubernáculos testiculares inade
quados, etc. Da mesma forma que não se conhece 
bem os determinantes da condição em causa, pouco 
se sabe de que modo e que fatores intervêm e 
atuam. Apenas nisso se responsabiliza com ênfase a 
diferença de temperatura entre as regiões profun
das e o saco escrotal. 

Os testículos, que surgem na região lombar, 
em ponto mais ou menos coincidente com os polos 
renais inferiores, vão descendo à proporção que 
cresce o feto, chegando à parte abdominal baixa 
e à pelve (7.0 mês), para daí seguir pelo canal 
inguinal até à bolsa escrotal (9.0 mês), respectiva
mente descidas interna e externa dos testículos. 
Além das paradas da descida (abdominal, pélvica, 
inguinal), outras formas anômalas de migração 
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podem ocorrer, em pequenos desvios ou ectopias, 
na parede do abdome, na parte femural, no púbis, 
no pênis, no períneo, etc. 

Acompanhando as não-descidas de testículos 
ou suas posições ectópicas, são comuns hérnias in
guinais, o que pode ser pista valiosa no diagnóstico 
das criptorquias. 

A nossa experiência é pobre no assunto, já que 
temos apenas 68 exemplares de criptorquias, corres
pondentes a 49 pacientes. Eram 13 casos de tes
tículos de 9 pacientes, 32 biópsias relativas a 18 pa
cientes e 23 outros casos, que correspondiam a tes
tículos feminilizantes (12 pacientes). 

I - Macroscopia - Até a puberdade, salvo 
casos de exceção, nada consignamos de maior sig
nificação quanto à forma, tamanho, coloração e 
consistência. São as gônadas ovaladas, de 1 a 
3,5 cm de maior eixo, cápsula de pouca consis
tência, fina, lisa e branco-azulada. Os cortes reve
lam estrutura amarelada e esponjosa, com pene
tração de elementos septais. As exceções represen
tam em geral anormalidades de forma e tamanho, 
devidas a exposições dos testículos aos traumas, 
compressões, estrangulamentos ou esmagamentos, 
particularmente quando das posições no canal in
guinal e em associação com hérnias. 

Após a puberdade, face aos aspectos regressi
vos que vão ocorrendo em pontos diversos do 
órgão, temos gradativa atrofia, que leva à redução 
do tamanho, aumentando a consistência, variando 
a forma e também alterando a coloração e espessura 
da cápsula (mais grossa, enrugada e branco-acin
zentada) ; aos cortes, vemos zonas amareladas e 
esponjosas, entremeando com outras brancacentas 
e firmes, nem sempre bem delimitadas. 

Quando da existência de nódulo hiperplástico, 
ele pode ser visto aos cortes, pela forma circular, 
por ser mais firme e pelo aspecto mais ou menos 
homogêneo. 

II - Microscopia - Mesmo quando antes da 
puberdade e macroscopicamente normal, o tes
tículo, para muitos que estudaram minuciosamente 
o problema, não teria aspeto histológico absoluta
mente normal. Nos túbulos, em variável intensida
de, haveria redução de células de Sertoli, de esper
matogônias primitivas e também leve proliferação 
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colágena, mas pelo comum discretas. Só raramente 
apareceriam focos de degeneração com necrose, e 
assim mesmo sem repercussões. Apesar disso, essas 
pequenas alterações para alguns já seriam suficien
tes para futuros problemas, daí a preocupação de 
alguns médicos em terapêutica mais precoce. Ou
tros já pensam cie outro modo e para eles não há 
diferença entre os testículos tópicos e os demais 
anômalos, antes da puberdade. 

Quando dos casos de maior duração da criptor
quia e retirados após a puberdade, grandes são as 
transformações regressivas, tanto maiores, quanto 
mais tempo durou o processo. Assim, nesses casos, 
teremos praticamente todo o órgão representado 
por elementos conjuntivos, ricos em fibras coláge
nas e, apenas, resíduos de túbulos e de agrupamen
tos de Leydig são consignados. 

Entretanto, quando do início dessas alterações 
regressivas, em regra logo após a puberdade, nota
se, de saída, o espessamento da membrana basal 
tubular com hialinização, que, intensificando-se, 
leva à redução dos elementos germinativos e das 
células de Sertoli e, depois, à completa hialinização 
dos túbulos. Também há proliferação conjuntiva 
para o espaço intersticial (fibras colágenas e fibro
blastos), com a presença de agrupamentos das cé
lulas de Leydig, sugerindo marcante aumento das 
mesmas, o que é apenas relativo, e não absoluto, 
como pensa a maioria. Merece referendo, ainda, que, 
nos testículos ectópicos ou sem descida, túbulos 
imaturos podem persistir sem modificações no re
vestimento tubular. 

Isso explica facilmente porque a criptorquia 
nos leva habitualmente a problemas de esterilidade 
e infertilidade, enquanto raramente cria anormali
dades na esfera da atividade androgênica. Verdade 
é que existem casos com distúrbios endócrinos, mas 
são devidos a problemas outros, como os hipopi
tuitarismos ou disgenesias gonádicas (síndrome de 
Klinefelter), os quais são diagnosticados com rela
tiva facilidade, pela clínica, pelas provas hormonais, 
pela cromatina de Barr e pela determinação do 
cariótipo. 

Nos exemplares que estudamos e também de 
informes da literatura, temos, aqui e ali, isolados 
ou múltiplos nódulos de hiperplasia (espécie de 
adenoma), que, menos vezes, chegariam ao tumor 
maligno, em geral, seminomas. 
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Não são os nódulos de hiperplasia tão raros, 
pois, dos nossos 12 casos de testículos feminilizantes, 
3 apresentavam tais alterações ( 25%), com hiper
pIas ia dos elementos tubulares e sem sinais de ma
lignidade. Quanto aos outros 9 pacientes estudados 
(do sexo masculino e sem outras perturbações pato
lógicas), tivemos 1 caso de hiperplasia nodular 
(11%). Nas biópsias, não foram observadas tais alte
rações. São os valores dessas incidências sujeitos a 
crítica, pois mereceriam, antes da apresentação, 
análise cuidadosa dos tempos de evolução, da na
tureza da síndrome patológica de associação, de 
ser peça operatória global ou de biópsia e de outros 
aspetos correlatos. Se há que reavaliar os índices, 
não há que discutir que, em número idêntico de 
testículos tópicos, isso, praticamente, não ocorre, a 
demonstrar que, sem dúvida, a criptorquia cria 
condições hiperplásticas nos elementos testiculares, 
a justificar o receio que se tem de sua transfor
mação em câncer. 

Se as biópsias não revelaram, em geral, as alte
rações hiperplásticas, elas por outro lado nos dão 
oportunidade de ver o estado da espermatogênese. 
É preciso fique claro que pouco informa essa pri
meira biópsia sobre o prognóstico, quando se visa 
pela morfologia mostrar diferenças quanto ao des
tino dos vários tipos de testículo. É preciso, pois, 
enfatizar que: na histopatologia convencional, não 
há qualquer diferença no testículo imaturo, entre 
os normais e aqueles ditos disgenéticos ou relacio
nados com disendocrinias. 

A biópsia pré-operatória poderá ter indicação 
prognóstica, e afastar uma operação conservadora, 
se o aspeto da gônada sugerir macro e miscrosco
picam ente processo atrófico marcante e com ele
mentos de natureza fibrótica. A cirurgia poderá ser 
realizada, mas apenas com vistas à atividade hor
monal, já que não haverá possibilidade de esper
matogênese. Caso não esteja cogitada a atividade 
endócrina, dever-se-á retirar esse testículo. Nas 
biópsias, o mais importante é realizar o controle 
após tratamento. É bem verdade que o espermo
grama poderá fazê-lo, se bem que a biópsia, apesar 

do inconveniente de ser desagradável ao doente, 
nos dará dados imediatos, com prognóstico precoce 
e efetivo. Assim, o patologista informará da me
lhora, da indiferença ou da piora da estrutura 
testicular. 

A melhora é traduzida pela proliferação dos 
elementos tubulares da linhagem espermatogênica, 
bem assim pela ausência de proliferação conjuntiva 
e espessamento das membranas basais. A indiferen
ça estrutural, em regra, denuncia a associação com 
quadros disendócrinos ou disgenéticos, e a piora, 
que mostra quadros regressivos com a atrofia, é a 
caracterização das falhas no tratamento, em regra 
prejuízos circulatórios após a cirurgia (atrofia pós
operatória) . 

Com essas considerações, não há que pôr dú
vida no valor prático da histopatologia, no diagnós
tico da criptorquia, através das biópsias pré e pós
operatórias que, cada vez mais, devem ser reali
zadas. 

Ao terminarmos, queremos nos congratular 
com a Organização dessa Reunião, quando da es
colha do tema "Criptorquia", visto que pouco 
cuidam do assunto os urologistas, endocrinologistas, 
pediatras ou patologistas. Neste Congresso, mais 
uma vez o fato se repete, visto que, das 206 apre
sentações em temas livres, apenas a n.O 106 fala 
de tumor em testículo ectópico, enquanto as n'" 98, 
100 e 107, tratando de pseudo-hermafroditismo 
masculino, evidentemente se deparam com esse 
problema. 

Lamentavelmente, o assunto continua no "ter
reno de ninguém", já que os casos divididos entre 
vários especialistas diluem a experiência, que assim 
mesmo é feita quase sempre através duma das 
faces do problema, sem análise conjunta e, às vezes, 
sem a participação da Anatomia Patológica. Espe
ramos, pois, que essa Mesa Redonda motive mais 
os urologistas e os interesses pelo tema, visto dos 
seus problemas e das suas graves repercussões, e 
que seja esse exemplo seguido pelos demais inte
ressados de perto no assunto: pediatras, ginecólo
gos, endocrinologistas e patologistas. 
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torção do cordão espermático 

Jost CURY - ROGtRIO H. SAYÃO 

Urologistas do Hospital da Polícia Militar de São Paulo 

"A torção dos testículos não tem rival entre as 
urgências cirúrgicas, pela freqüência com que é 
diagnosticada erroneamente." 1 

A principal razão do aforismo acima exposto 
é a alta incidência de confusão diagnóstica com a 
orq uiepididimite. 

Enquanto a torção do cordão é um quadro 
de resolução cirúrgica urgente, que não deve ultra
passar 6 horas do seu início, as orquiepididimites 
são, em sua maioria, de solução exclusivamente 
clínica. 

Nosso intuito, neste trabalho, é o de alertar 
os especialistas, no sentido de que orientemos clí
nicos, pediatras, internistas e residentes para que 
tenham em mente que dor testicular em homens 
até a 2.a decada deve ser rigorosamente observada 
e adequadamente conduzida. 

Feito o diagnóstico de torção do cordão, a 
cirurgia imediata se impõe. 

CASUlSTICA 

Nosso material consta de 10 pacientes do sexo 
masculino, com menos de 20 anos de idade e que 
foram atendidos em diferentes serviços, sendo para 
nós encaminhados após períodos de tempo variá
veis, entre dezembro de 1971 e maio de 1973 (vide 
quadro sinótico). 

Todos apresentavam· quadro de dor testicular 
unilateral e alterações do tipo inflamatório da bolsa 
escrota!. 

Dos 10 casos estudados, 9 apresentavam-se na 
2.a década e somente 1 na primeira década (qua
dro 1); 3 referiam crises anteriores de dor escrotal 
e 1 lembrava-se remotamente que, quando criança, 
tivera problema de dor testicular. 
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Os 7 que foram atendidos após 24 horas en
contravam-se tomando maciças doses de antibió
ticos e de antiinflamatórios, alguns há vários dias, 
havendo contudo piora progressiva do quadro clí
nico. Nestes 7 casos, não se conseguia, à palpação 
do conteúdo da bolsa escrotal, individualizar o 
testículo do epidídimo, havendo intensa hiperemia 
do escroto com edema e aumento acentuado do 
seu volume. 

Sintomas urinários foram escassos ou ausentes 
em todos os casos; queixas gastrintestinais, como 
náuseas e vômitos, estiveram presentes em 9 casos; 
somente 2 casos apresentavam temperatura acima 
de 37°, quando de sua internação. 

Provas laboratoriais haviam sido feitas nestes 
últimos 2 casos, mostrando normalidade do exame 
de urina tipo 1 e moderada leucocitose com míni
mo desvio à esquerda no leucograma. 

O diagnóstico correto, quando vistos os casos 
ao início dos sintomas, foi feito somente 2 vezes 
(casos 1 e 10). O caso 2 foi diagnosticado como 
cólica renal e os 7 restantes como orquiepididimite 
aguda. 

A orquidectomia foi realizada em 8 casos, 7 
dos quais já estavam em "tratamento como orquio
epididimite", variando de 24 horas a 6 dias o pe
ríodo de plena urgência do quadro clínico (fotos 1 
a 6). O caso restante, apesar de ter seu diagnóstico 
correto, foi submetido à destorção manual e cura
tivo de contenção, passando bem durante aproxi
madamente 24 horas, quando houve recrudesci
mento dos sintomas e, ao retornar o paciente ao 
hospital, precioso tempo fora perdido, condicio
nando-se também à orquidectomia (fotos 7, 8, 9 
e 10). Os 2 casos atendidos com cerca de 2 horas 
do quadro inicial, foram submetidos à destorção e 
à orquidopexia bilateral (foto 11). 
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Foto 1 - Awnento de voJwne e edema do hemiescroto D. Foto 2 - Awnento de volume e edema do hemiescroto D. 

Foto :) - Torção do cordão com inEarto hemorrágico. Foto 4 - Torção do cordão 180.0 
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Foto 5 ~ Mesmo caso da foto 3, já destorcido. Foto 6 - Mesmo caso da foto 4, já destorcido. 

Foto 7 - Peça ap6. orquidectomia. 

Foto 8 ~ Secção sagital mostrando áreas de infarto hemorrágico. 
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Foto 9 - OrquidopexiB através da alhuglnea e camadas da parede 
escrotal. 
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Chamamos a atenção para que sempre seja 
feita a orquidopexia contralateral, pois o mesórquio 
é longo bilateralmente e o quadro agudo poder-se-á 
repetir no outro testículo, como o caso 9 que, após 
cerca de 6 meses de ter sofrido orquidectomia 
direita, teve torção contralateral, que foi atendida 
a tempo. 

SUMÁRIO 

Os AA apresentam 10 casos de torção do cor
dão espermático, 8 dos quais sofreram a extirpação 
do testículo afetado por confusão diagnóstica com 
orquiepididimite. Salientam a importância do 

1.0 atendimento dos casos de dor testicular e 
náuseas ou vômitos em menores de 20 anos, para 
que se evite a cirurgia mutiladora; dão ênfase à 
orquidopexia contralateral, que deve ser feita no 
mesmo ato cirúrgico. 
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estreitamento da uretra anteri'or 

HELIO MENDES DE FREITAS 

Do Hospital dos Servidores do Estado (Rio) 

Os bons resultados geralmente obtidos com a 
dilatação gradual e progressiva nos doentes porta
dores de estreitamento uretral, concorrem para que 
ela seja erroneamente considerada recurso ideal de 
tratamento. Na realidade, entretanto, os resultados 
insatisfatórios dos tratamentos cirúrgicos clássicos, 
muito têm contribuído para esta aceitação, que, na 
opinião criteriosa de Atwater,2 é mais uma aceita
ção como "recurso de eleição do que propriamente 

, como o melhor tratamento". 
Atualmente, o aparecimento de novas técnicas 

cirúrgicas, para o tratamento do estreitamento ure
traI e, entre elas a operação de Johanson-Denis 
Browne, representa uma reformulação na terapêu
tica cirúrgica dos estreitamentos, justificando assim 
também uma revisão e atuação da sua indicação. 

Tradicionalmente, a indicação do tratamento 
operatório do estreitamento da uretra é feita nos 
seguintes casos clínicos: 

1 - dilatação uretral impossível; 

2 - dilatações a intervalos muito curtos; 

3 - dilatações com sangramento fácil; 

4 - casos nos quais a dilatação determina um 
estado infeccioso agudo; 

5 - dilatações muito dolorosas; 

6 - estreitamentos uretrais complicados por 
abscessos, fístulas, retenção urinária, etc.; 

7 - estreitamento de uretra acompanhado de 
patologia associada ou conseqüente (hipertrofia da 
próstata, uronefrose, divertículo de bexiga, etc.); 

8 - doentes que vivem afastados dos centros 
médicos, onde deveriam fazer suas dilatações pe
riódicas. 

Esta indicação analítica para o tratamento 
operatório do estreitamento da uretra, de acordo 
com a realidade clínica, encontra em trabalho de 
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Anderson e Hynes 2,3 a sua síntese, com funda
mento na patologia da inflamação e da cicatrização. 
A superfície cicatrizada pode ser estável ou instá
vel, em função da evolução para a cura definitiva 
da lesão. A cicatriz é chamada estável quando não 
se contrai mais; encontra-se descoberta por epitélio 
resistente, não mais vulnerável com facilidade às 
agressões. A cicatriz é considerada instável quando 
recoberta por epitélio fino~ sem resistência às agres
sões e determinando, após cada agressão, novo pro
cesso de cicatrização, com conseqüente nova retra
ção cicatricial. Anderson e Hynes 2 passaram a in
terpretar clinicamente o estreitamento da uretra 
com estes conceitos, classificando-os de estreitamen
tos uretrais estáveis e estreitamentos uretrais ins
táveis. Assim, o estreitamento uretral é considerado 
estável, quando pode manter-se com dilatações 
progressivas e indolores, realizada a grandes inter
valos entre as sessões de dilatação. O estreitamento 
uretral é considerado instável, quando as dilata
ções são feitas a curto intervalo, determinando dor 
e hemorragia, não permitindo quase a progressão 
gradual nas sessões de dilatações. Com a queda do 
epitélio fino que recobre estas áreas de estreita
mento, ocorrem freqüentemente complicações (flei
mão e abscessos periuretrais, fístulas uretrocutâ
neas, etc.), que exigem sempre tratamento cirúrgico 
de urgência. 

O estreitamento uretral instável é aquele que 
deve ser precocemente reconhecido - antes mesmo 
de qualquer complicação - para ser tratado cirur
gicamente e, se não curado definitivamente, ser 
pelo menos transformado num estreitamento ure
traI estável. 

Esta interpretação clínica dos estreitamentos 
da uretra permite uma indicação do tratamento 
operatório, não apenas na falência ou impossibili
dade do tratamento dilatador clássico, mas, tam-



ESTREITAMENTO DA URETRA 

bém, com compreensão mais ampla de sua patolo
gia, permite prevenir o aparecimento das compli
cações e os tratamentos cirúrgicos de emergência, 
que são geralmente iterativos. 

BIBLIOGRAFIA 

1. ANDERSON, J. C. & HYNES, WILFRED. By-pass 
operation for strictures of the deep urethra. Brit. 
I. Urol., 37: 148-156, 1952. 

2. ATWATER, H. L. Discussion on the surgery of 
urethral stricture. Proc. Roy. Soe. Med., 41:837-
844, 1948. 

3. MENDES DE FREITAS, H~LIO. Estreitamento da 
Uretra Masculina: Tratamento pela Operação de 
Johanson-Denis Browne. Tese de Concurso para 
Docência Livre, 1966. 

61 

J. Sr. Urol. - Vol. 2 N.o 1 - 1976 



carcinoma do pênis 

GERALDO EDUARDO DE FARIA - OSWALDO AKAMINE 

Da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro ( SP ) 

INTRODUÇÃO 

Recebemos em nosso Serviço, no último ano, 
3 pacientes portadores de carcinoma epidermóide 
de pênis, grau II (comprovação histopatológica), 
e que foram submetidos a tratamento pela bleomi
cina. Os mesmos não haviam sido submetidos a 
qualquer tratamento prévio. As queixas principais 
estavam relacionadas com alterações anatômicas do 
pênis e sintomas urinários. Todos os pacientes refe
riam serem portadores de fimose anteriormente ao 
aparecimento do tumor. O tempo de evolução da 
doença não ultrapassava de 12 meses (Tabela 1). 

MATERIAL E MÉTODOS. VIA DE ADMI
NISTRAÇÃO E DOSES - Empregamos o produto 
comercial "Blenoxane" e a via de administração 
utilizada foi a intravenosa. Em dois casos, atingi
mos a dose total de 300 mg. Em um caso, a dose 
não ultrapasso.u os 165 mg, devido aos efeitos cola
terais apresentados pelo paciente. 

O estudo incluiu biópsia prévia do tumor e 
exames laboratoriais e radiológicos antes, durante 
e após o tratamento. Nos três casos, as radiografias 
seriadas de tórax não mostraram qualquer indício 

TABELA 2 

CASO DOSAGEM DOSE TOTAL TEMPO DE 
TRATAMENTO 

1 Blenoxane 15 mg LV. 300 mg 74 dias 
2x semana 

2 Blenoxane 15 mg LV. 300 mg 74 dias 
2x semana 

3 81enoxane 15 mg LV. 165 mg 97 dias 

de fibrose pulmonar. Os estudos laboratoriais in
cluíram: 

a) Provas hematológicas: hemograma com
pleto com contagem de plaquetas. Não observamos 
depressão da função hematopoiética. 

b) Provas de função hepática, transaminases 
e bilirrubinas, sem alterações. 

c) Dosagem plasmática de uréia, creatinina e 
glicemia sempre permaneceram em níveis normais. 

d) A eletroforese de proteínas manteve-se nos 
padrões normais. 

e) A dosagem de mucoproteínas e a V.H.S. 
não sofreram alterações. 

A observação clínica incluiu o controle diário 
do peso e as tomadas de pulso, temperatura e pres
são arterial. 

TABELA 1 

CASO NOME IDADE RAÇA QUEIXA DURAÇÃO EXTENSÃO ANAT. PATOLÓGICO 

1 J.R. 65 P Prurido na glande 9 meses G Ca epidermóides 
Fimose Grau 11 

2 J.M. 65 B Ferida no pênis 11 meses G Idem 
Fimose 

3 J.A.P. 72 B Disúria. polaciúria. dor na glande. 12 meses P idem 
Fimose 

J. Br. Ural. - VaI. 2 N.o 1 - 1976 



CARCINOMA DO PÊNIS 63 

AVALIAÇÃO E RESPOSTA TERAPEUTICA 
Fizemos a avaliação dos resultados seguindo a 

tabela de resposta terapêutica de Karnofsky: 

Categoria O - Não há um efeito clínico útil. 

00 - Enfermidade progride; não há benefício 
subjetivo. 

OA - Enfermidade progride; benefício subje
tivo, mas não objetivo. 

OB - Alterações favoráveis objetivas, sem be
nefícios subjetivos. 

OC - Benefício objetivo e subjetivo, que dura 
menos de um mês. 

Categoria 1 - Há benefício subjetivo e alte
rações favoráveis objetivas evidentes. 

IA - Melhora subjetiva e objetiva por um 
mês ou mais. 

1B - Regressão objetiva mensurável do tumor, 
que se reduz pelo menos 50%, num período de 1 mês 
ou mais, e o paciente melhora subjetivamente e 
volta a sua atividade normal. 

1 C - Completo desaparecimento de sinais e 
sintomas, com desaparecimento do tumor por um 
ano ou mais. 

Categoria 2 - Curso da enfermidade mais lento 
ou detido, mas não há evidência de melhora sub
jetiva ou objetiva. 

Nossos resultados estão na Tabela 3. 

TABELA 3 

Resposta Terapílutica 

Caso 1 00' 
Caso 2 18 
Caso 3 2 

• Paciente subm~tido a amputação e esvaziamento bilateral ampliado. 

TOXICIDADE E EFEITOS COLATERAIS -
A toxicidade da droga foi avaliada segundo os 
planos de Karnofsky, a saber: 

Plano O: não existe toxicidade. 

Plano 1: Toxicidade fraca, mas evidente. 
Plano 2: Toxicidade moderada. 

Plano 3: Toxicidade severa, que põe em pe
rigo a vida, porém o paciente se recupera. 

Plano 4: Toxicidade que conduz à morte. 

Nossos resultados estão na tabela 4: . 

TABELA 4 

Toxicidade da droga 

Caso 1 Plano 1 

Caso 2 Plano 2 

Caso 3 Plano 3 

TABELA 5 

EM UM DOS PACIENTES, FOI NECESSÁRIA A 
INTERRUPÇÃO. DO TRATAMENTO DEVIDO AOS 

INTENSOS EFEITOS COLATERAIS 

EFEITOS COLATERAIS CASO 1 CASO 2 CASO 3 

Febre x xx 
Anorexia xxx xxx 
Náuseas e vômitos x xx 
Azia x xxx 
Alopécia x 
Alterações da pele x xx 
Prurido 
Pigmentação do corpo 
Edema x xxx xx 
Hipenensão 
Pneumonia 
Fibrose pulmonar 
Tosse 
Dor no tumor xxx xx 
Hemorragia no tumor xx 
Fadiga x xxx 
Obstrução vascular 
Emagrecimento x xx xx 
Alterações hematológicas 
Outras alterações laboratoriais 

Entre os sintomas tóxicos mais observados 
destacamos: 

Hipertermia - Em dois dos casos, na fase ini
cial do tratamento, geralmente dentro das 12 horas 
após a aplicação da bleomicina. 

Anorexia - Importante em dois casos, acom
panhada de emagrecimento acentuado. 

Edema - presente nos 3 casos, notado no de
correr do tratamento, interessando a face, os mem
bros superiores e inferiores. 

Não tivemos em nenhum caso a tão temida 
fibrose pulmonar. 
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AV ALlAÇÃO DO PACIENTE APóS O TRA
T AMENTO - O estado de atividade do paciente 
após o tratamento foi avaliado pela tabela de 
Karnofsky, a saber: 

100% - Normal, sem moléstia. 

90% - Capaz de atividade normal; alguns sinais 
e sintomas. 

80% - Atividade normal com esforço. 

70% - Cuida-se; incapaz de atividade normal ou 
trabalho ativo. 

60% - Requer assistência ocasional; mas pode, em 
geral, cuidar de si. 

50% - Necessita assistência considerável e cuida
dos médicos. 

40% - Incapacitado, requer considerável assistên
cia especial. 
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30% - Muito incapaz; hospitalização indicada. 

20% - Muito enfermo; hospitalização necessária; 
tratamento ativo indicado. 

10% - Moribundo; enfermidade progride rapida
mente. 

0% - Morte. 

Nossos resultados encontram-se na Tabela 6. 

TABELA 6 

ESTADO DE ATIVIDADE DO PACIENTE 

Caso 1 70% 

Caso 2 50% 

Caso 3 40% 



incapacidade laborativa em urologia 

MOIStS FISCH 

Do Serviço de Perícias Médicas do Instituto Nacional de Previdência Social 

A incapacidade laborativa em Urologia, a sua 
avaliação quanto a curto, médio ou longo prazo, 
afastando os casos típicos e evidentes, é problema 
difícil e complexo, mormente quando o segurado 
apresenta uma sintomatologia predominantemente 
subjetiva, exigindo do médico-perito especializado 
( MPE) uma série de pesquisas laboratoriais e 
radiológicos que lhe possam fornecer elementos 
para um diagnóstico nosológico preciso. 

Afastando os raros casos de simulação por parte 
do segurado, com queixas clínicas falsas, e abstra
indo os distúrbios urológicos de etiologia psicos
somática, que, de imediato, serão esclarecidos pelos 
exames complementares, as queixas urológicas, 
muitas vezes discretas, mas persistentes, por parte 
do segurado, requerem por parte do médico peri
cial um estudo pormenorizado para a avaliação da 
incapacidade laborativa. 

Fazemos neste trabalho uma revisão de 393 pe
rícias urológicas, observando que, em cerca de 80% 
dos casos, ou seja, em 314 segurados, as queixas 
urológicas eram procedentes e havia impedimento 
laborativo, quer por motivos físicos, quer por mo
tivos clínicos e sociais. Nos restantes 20%, ou seja, 
em 78 segurados, as queixas urológicas eram impro
cedentes, não motivando o afastamento do tra
balho. 

A nossa especialidade envolve problemas de 
maior relevância, ligados à depuração sangüínea. 
Quando esta não se processa devidamente, acarre
tará retenção das escórias na economia humana, 
com manifestações clínicas e subjetivas diversas. 
A Urologia tem, outrossim, interação com várias 
outras especialidades, apresentando o segurado 
grande variedade de queixas objetivas e subjetivas, 
predominando as de dores contínuas ou remissivas 
nos flancos, fossa ilíaca, região supra-púbica ou 

perineaI, as de incontinência urmana, as disúrias, 
as hematúrias, os edemas ou as retenções de urina, 
sem falarmos das falsas incontinências ou das in
continências urinárias de esforço (parcial ou total) 
na mulher ou nos segurados adenomectomizados, 
cabendo ao MPE definir e esclarecer o quadro mór
bido urológico apresentado pelo segurado, fazendo, 
a seguir, a sua avaliação relacionado com o impe
dimento laborativo, dentro das "NORMAS TÉCNI
CAS PARA AVALIAÇÃO DA INCAPACIDDE" 
(vol. II, da Secretaria de Seguros Sociais do INPS, 
págs. 71 a 78), sob o título de "Afecções do apa
relho geniturinário". Apenas 8 páginas para a no
menclatura e classificação das afecções genituriná
rias. quando as enterocolopatias, nesse mesmo vo
lume, ocupam 24 páginas; as afecções dermatoló
gicas, 20 páginas, as úlceras da perna, 17; as doen
ças vasculares periféricas, 13 páginas, e as lesões 
orovalvulares, 9 páginas. 

A Classificação Internacional de Doenças, di
vulgada em espanhol, pela Organização Mundial 
de Saúde, em 1968, teve uma divulgação pela Se
cretaria de Seguros Sociais, em 1969, num resumo 
para ser utilizado pelos setores médico-periciais na 
codificação das doenças incapacitantes. Para fins 
estatísticos, o INPS procura apenas a causa mórbida 
principal da incapacidade, não podendo ser usado 
nenhuma nomenclatura ou código que não estiver 
incluído na "Classificação Internacional de Doen
ças" seja qual for a peculiaridade local ou indi
vidual. Este resumo é limitante, como podemos 
ver a seguir: 

DOENÇAS DO APARELHO URINÁRIO 

016 Tuberculose do aparelho geniturinário 
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NEFRITE E NEFROSE 

580 Nefrite aguda 
581 Síndrome nefrótica 
582 Nefrite crônica 

OUTRAS DOENÇAS DO APARELHO 
URINÁRIO 

590 Infecções do rim 

590 . O Pielonefrite crônica 
590. 1 Outras pielonefrites, pielites e pielo-

cistites 
592 Cálculo do rim e do ureter 
595 Cistite 
597 Uretrite não venérea 
598 Estreitamento da uretra 
599 Outras doenças do trato urinário 

DOENÇAS DOS ÓRGÃOS GENITAIS 
MASCULINOS 

600 Hiperplasia da próstata 
601 Prostatite 
603 Hidrocele 
604 Orquite e epididimite 
607 Outras doenças dos órgãos genitais masçulinos 

NEOPLASMA MALIGNO DOS ÓRGÃOS 
GENITURINÁRIOS 

185 Neoplasma maligno da próstata 
186 Neoplasma maligno do testículo 
187 Neoplasma maligno de outros órgãos genitais 

do homem e não especificados 
188 Neoplasma maligno da bexiga 

189 Neoplasma maligno de outros órgãos urinários 
e não especificados 

189.0 Do rim 
189.9 De outros órgãos urinários e não 

especificados. 

A contribuição de José Augusto Barbosa 
Aguiar para a nomenclatura e classificação das 
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afecções do aparelho geniturinário, dentro das 
"NORMAS TE:CNICAS PARA AVALIAÇÃO DA 
INCAPACIDADE", foi a seguinte: 

583 Nefrite não especificada, aguda ou crônica 

591 Hidronefrose 

'153. 1 Doença policística do rim 

753.9 Outros vícios de conformação congênita do 
aparelho urmano: agenesia, hipoplasia, 
deslocamento (ectopia) do rim, rim aces
sório, rim em ferradura. 

E, como bem afirma o A., "não há uma clas
sificação universalmente aceita de nefropatias e, 
quanto à nomenclatura, esta representa, sem dú
vida, um dos capítulos mais controversos da noso
grafia médica". 

A verificação da Data do Início da Doença 
( DID) de certas afecções urológicas é de primor
dial importância, embora muitas vezes difícil, para 
o enquadramento dos casos na Previdência Social. 
Para a fixação do DID, deixando de lado infor
mações possivelmente errôneas ou de má-fé por 
parte do segurado, necessidade há de uma avalia
ção atenta dos resultados complementares: labora
toriais, radiológicos e às vezes endoscópicos, além 
de uma anamnese profunda associada à investiga
ção de todos os antecedentes próximos ou remotos. 
Mesmo assim, a determinação da DID em certas 
uropatias, algumas descobertas casualmente após 
certas queixas clínicas ou descobertas ocasional
mente após acidentes de trabalho ou traumatismos 
variados, é verdadeiramente difícil, mesmo que 
seja apenas para fixar uma data provável, tendo 
que se levar em consideração a natureza das com
plicações, quando presentes, e as fases evolutivas 
da doença. 

Vejamos, a seguir, os variados problemas uro
lógicos e bem assim as variadas uropatias que vão 
requerer do MPE uma avaliação cuidadosa quanto 
à incapacidade laborativa por prazo curto, médio 
ou longo ou quanto à indenização nos acidentes 
de trabalho: hematúrias recorrentes as sintomáticas, 
as falsas incontinências urinárias, as incontinências 
urinárias parciais ou totais pós-operatórias, as in
continências urinárias paradoxais na mulher (sem 
uro ou ginecopatias), as retenções paradoxais de 
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urina no homem, pós-adenomectomia (quer por 
via, endoscópica, supra-púbica ou perineal), a 
bexiga neurogênica, a hipertensão nefrógena, as 
seqüelas pós-traumáticas nos acidentes de trabalho, 
após quedas ou atropelamentos ou após acidentes 
rodoviários, seqüelas após ferimentos por arma 
branca ou de fogo, as polaciúrias criptogênicas, a 
bexiga contraída tuberculosa, com culturas nega
tivas para pesquisa de B. K., crises reno-ureterais 
agudas ou subagudas sem achados de nefropatias 
ou de cálculos, as discretas estenoses ureterais, com 
caliectasias, pielectasias ou ureterectasias incipien
tes; síndromes dolorosas renais, mas em que as 
urografias convencionais, em decúbito, nada reve
lam; rins ectópicos, que subitamente ocasionam 
sintomatologia dolorosa; rins em ferradura, assinto
máticos durante anos e que subitamente começam 
a causar sintomatologia dolorosa; segurados opera
dos por TBC ou CA renal, ou por litíase corali
forme ou nefrectomizados por pio e! ou uronefrose 
(com ou sem problemas no rim remanescente); o 
adenoma prostático incipiente, por hipertrofia do 
lobo mediano; as verdadeiras incontinências uriná
rias de esforço na mulher, por uretro-cistocele, 
reto ceie, ruptura perineal; os pequenos divertículos 
vesicais ou uretrais em ambos os sexos; as cistites 
iterativas ínespecíficas; os estreitamentos médios da 
uretra; hipoplasias renais; trabeculação vesical; 
refluxo ureteral; bexiga retraída, e muitos outros 
problemas urológicos, que desafiam a capacidade 

do MPE para uma avalição judiciosa, correta e 
realista quanto à incapacidade laborativa do se
gurado. 

Há segurados que chegam às nossas mãos com 
queixas de dores nos flancos, ou região costo-lom
bar, dores estas irritantes e contínuas que pertur
bam o seu trabalho e que só melhoram com o 
repouso no leito e cujas urografias excretoras, bem 
como os exames laboratoriais, nada de anômalo 
revelaram. Todavia, nova urografia excretora, com 
duplo contraste e com uma ou duas chapas em 
bipedestação, vão nos revelar uma ptose renal 
acentuada ou um acotovelamento ureteral com 
ureterectasia ou pielectasia notáveis na posição 
ortostática. 

Há segurados que nos são enviados para perí
cia, com queixas de polaciúria, de disúria, piúria, 
hematúria e ardor miccional, cl'jas urografias excre
toras, em decúbito dorsal, nada de patológico evi
denciaram. Entretanto, uma urografia excretora 
acompanhada de uma uretro-cistografia miccional 
descendente ou retrógrada vão nos mostrar refluxo 
ureteral, divertículo uretral ou vesical, estenoses, 
dilatações uretrais, compressões e obstáculos me
cânicos por litíase radiotransparente, hipertrofia 
do lobo prostático mediano, hipo ou hipertrofia da 
bexiga, alterações no esfíncter vesical ou outras 
anomalias no trajeto vésico-uretral, os quais .. vão 
nos orientar para a conclusão diagnóstica e a ava
liação do impedimento laborativo. 
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Do Serviço de Urologia do H~spital Souza Aguiar 

INTRODUÇÃO 

o cistosc6pio, instrumento consagrado através 
do tempo como o símbolo da Urologia, mesmo com 
o avanço da moderna tecnologia continua de im
portância fundamental nas elucidações diagnósticas 
da patologia do tn to urinário inferior, em que a 
mais sofisticada técnica radiológica redunda às 
vezes insuficiente. Sabemos que, eventualmente, 
somente através de visualização endoscópica, con
seguimos desvendar com segurança os segredos 
escondidos nos segmentos inferiores do trato uri
nário. 

Só recentemente é que estes diagnósticos su
jeitos à interpretação individual puderam ser 
documentados com precisão, graças ao avanço do 
sistema de iluminação, conseguido com aperfeiçoa
mento do sistema de lentes. Hoje, a endoscopia 
não se limita a proporcionar a certeza daquilo que 
a mente e o raciocínio induzem: o que os olhos 
comprovam pode ser facilmente documentado com 
dispositivos de fotografia. 5, 6 

O avanço da engenharia ótica permitiu a cons
trução de instrumentos de menor calibre e visua
lização mais nítida, tornando o exame menos dolo
roso e confortável, assim como facilmente exeqüível 
um procedimento que de outra forma teria que 
ser feito por manobras cruentas. 

O notável avanço da urologia só foi possível 
graças aos progressos da endoscopia. O treinamento 
da parte endosc6pica proporcionou ao urologista 
grande habilidade, quer sob o ponto de vista 
semiótico, quer também cirúrgico, como são as 
manobras externas para retirada de cálculo do ure
ter ou remoção de lesões vesicais ou prostáticas. I, õ 
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HISTóRIA 

Inúmeros urologistas dedicaram-se ao estudo 
da endoscopia urinária; podemos citar, dentre eles: 
Bozzini, de Frankfurt, em 1805; Segala, de Estras
burgo, em 1826; John Avery, de Londres, em 1843; 
Desormeaux, de Paris, em 1853; Grunfeld, de Vie
na, em 1874; Hewell, de New York, em 1890; Luys, 
em 1903; August, em 1913; Lewis e Mark, em 1915; 
Asch, em 1916 e tantos outros. 3 

Os cistoscópios usados até 1853 eram pouco 
práticos e sem grande interesse os estudos que se 
originaram do seu emprego. Desormeaux foi o pri
meiro a fazer um aparelho de utilidade realmente 
prática, originando-se daí observações mais positi
tivas sobre a cistos copia. Criou o Centro de Diag
nóstico Urológico, sendo considerado por alguns 
autores o pai da endoscopia. No primitivo aparelho 
de Desormeaux, a iluminação era feita por uma 
lâmpada a óleo, cuja luz se refletia para o interior 
da bexiga por meio de um espelho. Mais tarde, essa 
lâmpada foi substituída por uma candeia de petró
leo. Leifter, o célebre urologista de Viena, deu 
início ao emprego da lâmpada elétrica. 3, 6 

Na segunda metade do século XIX, um sábio 
de indiscutível valor, desfrutou de enorme prestí
gio nos meios científicos da Europa e, por seu es
forço e saber, deu grande incremento à urologia: 
Maximilian Nitze. Natural de Berlim, nascido em 
1848, fez seus estudos de medicina em Heidelberg 
e Leipzig. Em 1876, deu início aos estudos sobre 
endoscopia e, em 1885, construiu um aparelho com 
utilidade clínica, apresentando um aperfeiçoado 
sistema com lâmpada incandescente, em 1886, no 
XVI Congresso da Sociedade Alemã de Cirurgia. 
Alguns anos antes, em 1879, havia publicado um 
trabalho sobre iluminação das cavidades profun
das, a qual era, na verdade, muito rudimentar. Em 
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1885, Nitze obteve o primeiro cistoscópio verdadei
ramente útil à urologia e a Sociedade de Medicina 
de Viena, no ano seguinte, foi notificada da apre
sentação desse aparelho. Não satisfeito com os 
aperfeiçoamentos introduzidos em seu cistosc6pio, 
Nitze fazia-lhe, constantemente, novas modifica
ções, com a finalidade de aperfeiçoá-lo. Boisseau 
de Rocher apresentou um complicado aparelho, 
que oferecia a imagem mais nítida e mais clara, 
enquanto que os de Max Nitze tinham o incon
veniente de não permitir que se guiasse a sonda 
ureteral, o que ocasionava limitação do trabalho, 
na maioria das vezes. Somente em 1897, esta falha 
foi resolvida, quando Albarran apresentou à Aca
demia "de Medicina e logo depois ao Congresso 
de Moscou o seu cistoscópio de unha móvel, con
dutora da sonda ureteral para um dos orifícios do 
ureter. ,14 

Em 1885, Grinfeld empregava o seu cistoscópio 
para o diagnóstico e tratamento dos tumores da 
bexiga na mulher. Dittel foi o descobridor do neo
plasma da bexiga com o auxílio do cistoscópio. 1 

Poucos anos mais tarde, em 1889, Nitze apre
sentou notável trabalho sobre o diagnóstico dos 
tumores da bexiga, marco de uma notável época 
em relação ao diagnóstico, extensivo posteriormen
te ao tratamento. 1 

O uso do cistoscópio foi, então, amplamente 
difundido. Em 1892, apareceu um minucioso estudo 
df Albarran, considerado trabalho completo em 
todos os sentidos. Alguns anos, depois Nitze apre
sentou uma estatística de 31 casos de tumores de 
bexiga operados por intermédio do cistoscópio ope
rador c, em 1905, Weinrich, seu assistente, apresen
tou à Sociedade Alemã de Cirurgia, nova estatís
tica, abrangendo 271 casos de tumores vesicais, dos 
quais ] 70 eram papilomas. 3 

Por ser ainda deficiente o método de ilumina
ção, o Professor Valentine, de New York, encarre
gou um eletricista da confecção de um aparelho, 
com pequenas lâmpadas elétricas colocadas na 
ponta de uma haste, que lhe servia de suporte, 
levando assim ao fundo do tubo do cistosc6pio a 
iluminação, que permitia ao médico boa viSibili
dade. 3 

Outros melhoramentos foram introduzidos; 
assim, o pregueamento da mucosa vesical ou ure-

teral não permitia exames precisos e foi constituído 
um sistema que admitia introdução de água a fim 
de poder distendê-Ia. Assim é que, em 1910, Cold
schmidt, usando o sistema de lentes no cistoscópio 
de Nitze, introduziu o exame de uretra, com dis
tensão pela água. 3 

Nesta época, existiam vários tipos de cistoscó
pios: os de iluminação externa - Desormeaux; os 
de distensão pela água - Goldschmidt, Wossidlo, 
Luys; os de insuflação pelo ar - Wossidlo. Os de 
iluminação externa foram, no entanto, logo aban
donados, sendo mais modernos os de luz interna. 3 

Um dos cistos cópias mais usados, o de Mac 
Carthy, foi lançado em 1923. Este aparelho per
mitia um exame direto, com grande visibilidade. 
Sua lâmpada é colocada na extremidade; a objetiva 
consiste de um prisma de duplo efeito com a super
fície em ângulo, de vinte graus do eixo, e outra a 
cinco graus. O tubo é reto, as camisas, de vários 
calibres e tipos, com duas aberturas terminais, a 
menor para aplicações operatórias e a maior onde 
passa a ótica. 3 

EVOLUÇÃO 

Embora muitos melhoramentos tenham sido 
introduzidos nos cistocópios nos últimos 80 anos, 
os componentes essenciais, o princípio de pequenas 
lentes, em permeio a uma camada grande de ar, 
têm permanecido inalterados. 2 

Um novo conceito de engenharia ótica foi 
criado pelo Professor H. Hopkins, do Departamen
to de Ótica Aplicada da "University of Reading", 
Inglaterra, que modificou o sistema tradicional. 
Hopkins estava inicialmente preocupado com sis
tema de óticas para fins industriais. Tentou me
lhorar a imagem fotográfica da cistos copia. Por 
mais esforço que fizesse, não conseguia boa foto
grafias. Seu insucesso se deveu a falta de 3 prin
cípios indispensáveis, que foram: 1) Luz total, 
2) Resolução de detalhes e 3) Contraste. O sis
tema convencional de ótica falhou nesses três 
pontos. 2 

1 - Luz total - Num sistema convencional de 
lentes, as perdas de luz ocorrem porque a maioria 
dos espaços que a luz percorre é através de ca
madas de ar. 
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Fig. 1 - Corte esquemático do citoscópio -usual: A) empregado 
nos exames endosc6picos. As pequenas lentes são colocadas em um 
tubo, espaçadas por ar. B) Hopkins substitui o ar por bastões de 
vidro e as pequenas lentes por peqnenos espaços de ar. O cabo de 
transmissão de luz (F) é incorporado por dentro da bainha da ótica. 

A luz transmitida a um objeto é proporcional 
à 4.a potência do raio do sistema transmissor; assim, 
por exemplo: comparando telescópios 7,2 Fr. e 
8,1 Fr. com o mesmo espaço entre as lentes, a 
diferença na transmissão é praticamente o dobro. 

O sistema foi então redesenhado para lentes 
de ar espaçadas por "bastões" de vidros, que se 
dirigiam para uma mesmo foco, etc., em um sen
tido convencional, permitindo aumento da trans
missão da luz 8 a 10 vezes para o mesmo diâmetro 
externo. 2 

2 - Resolução - Hopkins conseguiu boa reso
lução, graças a um sofisticado sistema montado com 
auxílio de programação em computador, tanto para 
desenhar as lentes como para correção dos sistemas 
usados. 2 

3 - Contraste - A maior perda de contraste 
é causado por reflexões nas múltiplas lentes usadas 
no sistema de condução. Estas múltiplas reflexões 
podem formar imagens refletidas, chamadas "ima
gens fantasmas". O principal método para reduzir 
a reflexão é cobrir a superfície da lente. Um sis
tema "descoberto" perde 4 a 5% em reflexão para 
cada superfície. Em uma superfície coberta, a 
perda é reduzida para 1,5%. Usando-se o sistema 
de 2 planos, a reflexão pode ser reduzida a 0,1%. 
Isto ocorre para cada comprimento de onda e pode 
ser usado para compensar a absorção nos vanos 
comprimentos de ondas de certos tipos de vidro. 2 

Hopkins usou "bastões de vidros", nos quais 
ambas as extremidades eram opacificadas e polidas 
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para formar lentes e, deste modo, substituir o ar 
entre os espaços. Assim, o ar entre as lentes foi 
substituído por "bastão de vidro" e a lente de vidro 
por ar (fig. 1 ) . 2 

O sistema de "lente em bastão" é envolvido 
por fibras trançadas, que conectam os feixes de 
fibras flexíveis, conduzindo luminosidade de uma 
fonte de luz fria, 

Características e vantagens do 
Hopkins: 

sistema 

O ângulo de visão do sistema Hopkins é maior 
do que o dos telescópios convencionais. Se o tama
nho de um objeto for visto a uma distância de 1 
a 2 polegadas, o sistema Hopkins produz ângulo 
de visão aproximadamente 2 vezes maior que área 
de visão vista por outros instrumentos. Com maior 
ângulo de visão, associado a instrumentos de menor 
calibre, o sistema veio trazer grandes vantagens aos 
urologistas na avaliação das lesões uretrais e vesi
cais, reduzindo o tempo de exame (fig. 2). 2 

A transmissão de luz por este sistema é signi
ficantemente maior quando comparada com enor
me absorção de luz no sistema convencional, pro
duzindo assim imagens mais nítidas com facilidade 
para reprodução fotográfica, filmes e televisão. 

Se o diâmetro da ótica é menor, logo o diâ
metro total do instrumento diminui, resultando em 
menor trauma para a uretra, reduzindo a morbi-
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Fig. 2 - Relação entre a distância do objeto _ e o ângulo de visão 
(tamanho do objeto). A abcissa indica a distância do objeto e a 
ordenada o ângulo de visão expresso em milímetros. As curvu 
comparam a "per2ormance" dos cistoscópios de adultos, entre si. 

ForobJiqua O Sass e Wolf 
Late~al O Lardner 

b,. Drapier • Hopkins-Stortz 
• ACM I 
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Bexiga trabeculada Tumor vesical papilomatoso Aspecto do tumor vesical franjado 

Aspecto de cálculo vesical. Imagem colo vesical apresentando aspecto 
de V invertido por aumento da pr6stata 

Tumor vesical infiltrado intrapos'terior. 
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dade e aumentandó a margem de segurança· para 
o paciente. A ótica pequena pode ser utilizada em 
várias camisas, o que é uma ,vantagem para as 
instrumentações do ureter. 

Estamos impressionados com as fotografias 
obtidas com o sistema Hopkins, em que um «flash" 
eletrônico, previamente esterilizado, 'é adaptado 
entre o cabo e o sistema de iluminação da. ótica. 

Com o uso das lentes de Hopkins, há dimi
nuição do tempo de exame e menor risco. Quando 
o paciente é visto durant~ o «foUow-up" ou trans
ferido para outro urologista, o estado da lesão pode 
ser avaliado mais facilmente por projeção de 
«slides" do que por minuciosa descrição. 6 

MATERIAL 

o Serviço de Urologia do Hospital Municipal 
Souza Aguiar utilizou ins~rumental de procedência 
alemã, marca Storz, óticaS de Hopkins O, 30° e.700, 
iluminadas por sistema de luz fria obtida de fc nte 
com dispositivos que, opcionalmente, poderiam ser 
empregados em filmagens, televisão e fonte para 
"flash" raio eletrônico. A câmara fotográfica foi 
uma "Robot" popular:, previamente acoplada OOID 
uma lente "Zoom" e· que se adapta facilmente ao 
visor da lente. . . . 

Durante 6 anos, este sistema foi empregado ~a 
nossa documentação endoscópica, executada por 
todos os médicos e residentes do Serviço. A películá 
empregada foi também do tipo comum, ectakrome 
64 A.S.A., próprio para "slides". 

A seguir, apresentamos documentação regis
trada . no· Hospital; Óbtida com . lentes conStruídas. 
pelo sistema Hopkiris. 

n.ESUMO 

Os AA. descrevem a evoluçãohistóriCá da 
endoscopia urinária e seus me.ios. de documentação 
através .. do tempo. Chamam· a ~tenção, para as re-

J. Br. Urol. - Vol. 2 N.O 1 - 1976 

centes aquisições com sistema de "lentes em bas
tão", permitindo aumento ~o campo visual,menor 
calibre dos instrumentos, menor morbidade para os 
pacientes,proporcionando, ainda, màior facilidade 
para documentação . dos vários achados endoscópi
coso A seguir, apresentam documentação registrada 
no Hospital Souza Aguiar, obtida com sistema de 
Hopkins. 

SUMMARY 

The AA. report historical evolution of uri
nary endoscopy and its documental means 
throughout years. They point out recent acquire
ments by means of "road lens" system (Hopkins), 
so resulting visual field widening, by employing 
smaller gauges instruments, with less morbidness 
for patieIlts and better: results for documentary 
endoscopi~al findings. 

They present their statistical documentation at 
Municipal Hospital Souza Aguíar, through Hopkins 
system. 
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