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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 especialidades 
relacionadas, de autoria de especialistas ou outras profissões técnicas. 

Todo e qualquer material deverá ser enviado à Sociedade Brasileira de Urologia, 
Av. Copacabana n. 01183 gr. 1104 - ZC.37 Rio de Janeiro - E. do Rio de janeiro-
20.000, 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 ver
so, 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 fei'los a tinta preta (nanquim) sobre papel branco. 

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

Técnicas, Normalizaçao 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 periódico em grifo ou negrita, vírgula; local de publicação, vírgula, número do volume, em des
taque; nÚlnero do fascículo, entre parênteses; páginas, inicial e final do artigo, precedidas por dois pontos, 
vírgula: data da volume ou fascículo, ponto. Ex.: KIM, H.C. & D'IORIO, A. Possible enzymes of mo
noamine oxidas e in rate tissues. Canad. J. of Biochem., Ottawa, 46 (4): 295-297, abril 1968. 

Para as citações de livros, a referência deve ser assim estabelecida: autor, sobrenome em letras maiús
culas, seguido do(s) prenome(s) separado(s) do sobrenome por vírgula, ponto; título da publicação, em 
grifo ou negrita, ponto; número de edição, ponto; local de publicação, vírgula;'editor, vírgula; ano de 
publicação. ponto, número de páginas ou de volumes (havendo mais de um). Ex.: RACE, R.R. & SAN
GER, R. Bloodgroups 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 estabelecida: autor da 
colaboração, sübrenome em letras maiúsculas, seguido do(s) prenome(s) separado(s) do sobrenome por 
vírgula, ponto; título da wlaboração. ponto; editor-autor (diretor, organizador, compilador, etc.), pre
cedido de In , título da publicação, em grifo ou negrita, ponto; número de edição, ponto; local de pu
blicação, vírgula; editor, vírgula; data, vírgula; páginas, inicial e final, ou página determinada da cola
boração. Ex.: BLATNER, R. J. Measles./n: NELSON, E. W. Textbook ofpediatrics. 2. ed. London, W.B. 
Saunders, 1964, p. 352. 

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

Com o presente número, estamos iniciando o terceiro ano de existência do 
Jornal Brasileiro de Urologia, uma das grandes realizações do Pro f. Alberto 
Gentile, em seus dois períodos de profícuo trabalho na presidência da Sociedade 
Brasileira de Urologia. 

Uma existêncir. curta, é bem verdade, mas já coroada de resultados bastante 
positivos, malgrado as grandes dificuldades encontradas. 

A '~onfecção de uma revista de tiragem periódica é uma tarefa árdua, com 
muitos obstáculos de ordem técnica, mas que, obstinadamente, vamos vencendo, 
no íníuito de divulgar e promover a experiência vivida por centenas de eminentes 
urologistas patrícios. 

Recebemos a difícil incumbência, como um dos componentes do Conselho 
Editorial do Jornal Brasileiro de Urologia, de continuar o eficiente trabalho 
realizado pelos companheiros que nos antecederam. A responsabilidade era gran
de, pois. a revista com 4 números já publicados, deveria ser mantida regularmente, 
com alto padrão já apresentado. E o está sendo. 

Muitos óbices foram superados. Outros tantos ainda restam por serem ven
cidos. O esforço para melhorar ainda mais a qualidade da revista continua inces
santemente. 

Para tanto, a colaboração de todos é imprescindível e inestimável. Nesse par
ticular, um dos pontos de maior importância, para o qual solicitamos a especial 
atenção dos colegas que colaboram com os seus artigos, é a imperiosa necessidade 
de que os mesmos sejam apresentados dentro das normas estabelecidas para a sua 
publicação. uma vez que a revista já alcançou uma de suas grandes metas, a de cons
tatar no Index Medicus . Esperamos assim, nós do Conselho Editorial, poder 
continuar merecendo o apoio irrestrito de todos os associados da SBU, para que, 
em esforço conjunto, possamos oferecer uma publicação cada vez melhor, no que 
respeita ao elevado padrão técnico-científico desejado. 

Lino Lima Lenz 
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flagrantes hist6ricos 

Na sessão de 27.6:30, foram recebidos, respec
tivamente, pelos Drs. Rolando Monteiro e Pinheiro 
Machado, os novos membros da SBU, Drs. Reginaldo 
Fernandes e José Costa Guimarães. 

Na mesma sessão, o Presidente solicitou a 
aprovação de uma moção de pesar pelo falecimento 
do pai do eminente Dr. Mahoel de Abreu, membro da 
SBU e integrante de seu corpo diretor. 

Ainda em 27.6.30. o Dr. Rolando Monteiro 
propôs a designação de Comissão, que ficou cons
tituída por ele e pelos Drs. Rodolpho Josetti e Es
telita Lins, para representar a SBU na posse do Dr 
Cumplido Sant' Anna como membro titular na 
Academia Nacional de Medicina. 

Também nessa sessão o Dr. Estelita Lins lem
brou um dos itens do Estatuto referente ao "projec
tado Congresso de Urologia" e encareceu as vanta
gens de "semelhante emprehendimento". Propôs, 
ademais, que se trabalhasse no sentido de se con
seguir a reunião de nossos especialistas, do Distrito 
Federal e dos Estados, no vindouro mês de setembro. 

São propostos membros efetivos da Sociedade os 
Drs. Amilcar Ferreira da Rosa, Ayres de Mendonça e 
Bogbor Bogbossian. 

Na mesma sessão,! e na ordem do dia, falou o Dr. 
Rodolpho Josetti, para levar ao conhecimento de seus 
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pares uma eventualidade clínica extremamente in
teressante' rara e talvez única nos arquivos uroló
gicos, qual seja o da "ruptura traumática das vesi
cuIas seminais", conseqüente a manobras intempes
tivas de massagens prostáticas. Não encontrou o Dr. 
Josetti caso similar na literatura mundial. O trata
mento que adotou foi de expectação, desde que pon
derou sobre a dificuldade de intervenção direta nas 
vesículas. Rolando Monteiro, comentando essa 
apresentação, considerou "amplamente desvanta
josa" a massagem prostática, dizendo concordar com 
Stutzin, que a "condena sempre". O Dr. Pinheiro 
Machado disl:ordou de Rolando Monteiro e, a seguir, 
o mestre Estelita Lins, em comentário paralelo, disse 
que na "hypothese de uma intervenção cirúrgica, elle 
penderia para a via de accesso perineal". Quanto à 
massagem prostática, esta não lhe era . "sympathic a 
em principio". Também sobre a matéria manifestou
se o Dr. Cumplido Sant' Anna, para afirmar que não 
condenava a massa?em f' bem assim, que era par
tidário de sua prátic Ü Ha "fase catarrhal da prosta
tite". O Dr. Josetti, encerrando a discussão, preferiu 
não tecer comentários sobre o valor da massagem 
pwstática. 

Na sessão de 28.7.30, o Dr. Souza Figueiredo 
propôs que a SBU contribuísse com um auxílio finan
ceiro para ajudar a Sociedadt: de Medicina e Cirurgia, 
que lhe dava acolhida, na construção de sua nova sede 
própria. Esse auxílio foi fixado em 200$000 (duzen
tos mil-réis), na ocasião uma significativa contribuição 
de seus sócios. 



rim em esponja medular 

Trata-se de uma anomalia de diferenciação, 
como a classifica Kissane, que afeta a medula do 
rim, caracterizada por dilatações císticas dos túbulos 
coletores. É também conhecida por doença cística das 
pirâmides renais, dilatação cística das pirâmides 
renais e dilatação cística congênita dos túbulos co
letores. 

O diagnóstico pouco freqüente de rim em esponja 
medular nos motivou a apresentar observações re
lativas a 4 casos desta patologia, discutindo também a 
etiopatogenia, o quadro clínico e, principalmente, os 
achados da propedêutica radiológica. 

Lenarduzzi foi o primeiro a descrever os aspectos 
radiológicos desta patologia urológica, em 1939. No 
entanto, cabe a Cacchi e Ricci, em 1949, o relato dos 
seus aspectos morfológicos e clínicos. Os referidos 
autores observaram que os rins afetados por esta do
ença apresentavam pequenas cavidades de 1 a 6 mm, 
estritamente confinadas à porção piramidal da 
zona medular, em torno dos cálices. Ao corte, o rim 
afetado se apresenta com um aspecto peculiar "com
plexo poroso", que os autores adequadamente 
qualificaram de rim em esponja medular. 

As estatísticas indicam uma maior incidência 
desta patologia em homens (embora nesta série de 4 
casos, 3 referiam-se a mulheres). Usualmente, ambos 
os rins são afetados (3/4 dos casos, segundo Kis
sane). 

O diagnóstico é obtido habitualmente a partir da 
4a década da vida, sendo raro observá-ios nas crian
ças, como os casos relatados por Potter e Osatha
nondh. 
ETIOPATOGENIA 

Os aspectos histopatológicos demonstrados por 
Cacchi e Ricci permitiram aos autores afastar as 
hipóteses da sua origem parasitária (equinococose), 
infecciosa (pielonefrite e tuberculose) e linfática, 
como sendo responsáveis pela degeneração dstica da 
medula renal. 

Igualmente, a possibilidade, admitida por vários 
autores, de que obstrução tubular por cristais de 
ácido úrico durante a vida intra-uterina seria o fator 
responsável pela dilatação dos túbulos, não é suficien
te para justificar sua aceitação como fator etiológico. 
De fato, a litíase presente em vários casos de rim em 
esponja medular deve antes ser considerada como 
uma complicação secundária, favorecida sem dúvida 
pelas condições locais peculiares dos túbulos renais. 
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O controvertido, complexo e discutido capítulo 
das degenerações císticas renais encontra nas diferen
tes teorias de má-formação cong~níta a melhor e a 
mais razoável explicação para sua gênese. 

Há, inclusive, autores que defendem o ponto de 
vista de que rim em esponja medular é uma forma 
variante de rim policístico. Em apoio a esta teoria, são 
descritas algumas observações bastante sugestivas, 
como a de Vepignani (citado por Emmett), que des
creveu um caso em que a dilatação dstica congênita 
dos túbulos renais envolvia o pólo inferior de um rim. 
O pólo superior desse rim bem como o rim oposto 
apresentavam-se policísticos. 

Igualmente interessante é o caso descrito por 
Fairley (citado por Nemoy e Forsberg), relativo a uma 
família em que foi observado, na autópsia de um de 
seus integrantes, o clássico rim policístico. A urografia 
excretora de um segundo irmão revelava doença cís
tica medular e os raios X de um terceiro irmão per
mitiram diagnosticar rim em esponja medular. Cinco 
anos mais tarde, uma urografia excretora de controle 
deste 3° elemento da família, revelava imagens carac
terísticas de doença renal policística. 

Também os estudos de microdissecção, reali
zados por Osathanondh e Potter, realizados no sen
tido de sistematizar as diferentes degenerações cís
ticas renais, permitiram aos autores incluir o rim em 
esponja medular no mesmo grupo de policístico (isto 
é, tipo 111), cuja principal.anormalidade encontrava
se nos túbulos coletores, estruturas provenientes do 
botão ureteral, como resultado da repetida divisão 
dicotômica. A porção ampolar do botão ureteral se 
divide repetidamente, em rápida sucessão, e produz, 
em uma pequena área, mais ramos que o normal. A 
porção intersticial dos túbulos torna-se hiperplástica e 
o tecido conjuntivo está aumentando. 

Das teorias disembriogênicas, que procuram ex
plicar as formações císticas renais, a defendida por 
Hildebrandt e Ribbert é a mais divulgada. 

Na embriogênese do aparelho urinário, a massa 
metanefrogênica dá origem à porção secretora, en
quanto que o botão meteral (proveniente do conduto 
de W olff) vai ao encontro do blastoma renal, inician
do uma divisãq dicotômica para dar origem ao ba
cinete, cálices e túbulos coletores. 

A falta ou uma união defeituosa entre a estrutura 
proveni.ente da massa metanefrogênica com a do con
duto de Wolff, seria, segundo Hildebrandt e Ribbert, 
o fator causal da formação cística. 



L. L. LENZ 

Em 1934 Mckenna e Kampmeier, estudando a 
embriogênese renal, admitiram que as primeiras 
gerações de túbulos colettlres permanecem adjacentes 
ao bacinete e diferem das demais gerações de túbulos 
por se apresentarem pequenos, disformes, e muitos, 
que se apresentam sem glomérulos, raramente se jun
tam com os túbulos uriníferos e desaparecem mais 
tarde. É a "zona vestigial" do rim embrionário. 

As gerações seguintes dos túbulos coletores pos
suem uma forma enrodilhada e se unem aos túbulos 
uriníferos. No entanto, após pequeno período, eles se 
separam, alguns se expandem cisticamente e, pos
teriormente, se colapsam e desaparecem. Esta é a 
"zona provisional". 

Finalmente, uma terceira zona mais periférica, 
"zona de crescimento", onde se estabelece o córtex 
definitivo, resulta do desenvolvimento dos túbulos 
coletores da mais alta ordem. 

Por uma causa, cujo mecanismo íntimo é até hoje 
desconhecido, os resíduos dos túbulos das duas 
primeiras zonas, a vestigial e a provisional, 
podem tornar-se persistentes e inclusos no rim de
finitivo, sofrendo uma degeneração cística. 

Este fato, segundo Mckenna e Kampmeier, se 
observa sobretudo nas pirâmides, onde se encontram 
alguns cistos de diversos tamanhos, ao lado de túbulos 
excretores perfeitamente conservados. 

SINTOMA TOLOGIA 

o rim em esponja medular pode ser assinto
mático e compatível com a vida normal. 

As manifestações clínicas são determinadas pelas 
complicações comumente presentes nesta afecção: a 
litíase e a infecção urinária. 

Hematúria, cólica renal (devido à migração de 
cristais ou pequenos cálculos) e o quadro de cistite, são 
os sintomas relatados pelos pacientes que, se devi
damente investigados, permitirão o diagnóstico 
correto desta patologia. 

Harrison e Williams chamam a atenção para os 
portadores de hemi-hipertrofia do corpo, acompa
nhada de litíase ou infecção urinária, como prováveis 
portadores de rim em esponja medular. 

A função renal raramente está alterada. 

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico é exclusivamente radiológico e a 
urografia excretora constitui o exame ideal para o 
reconhecimento da patologia. 

As alterações tubulares exclusivas da zona pi
ramidal apresentam características peculiares respon
sáveis pelo aspecto radiológico, que permitiram a 
Cacchi e Ricci classificá-las em dois grupos. 
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1 o grupo - Constituído por aquele tipo de rim 
em esponja medular, caracterizado por formações 
tubulares mais ou menos ectásicas. Urograficamente, 
obtemos a chamada imagem "em leque" ou "em vas
soura", rodeando os cálices terminais. 

Segundo a opinião de Vermootem (citado por 
Emmett), o exame cuidadoso da urografia excretora 
permite identificar coletores em aproximadamente 
50/0 dos casos. 

Embora este achado radiológico seja considerado 
como uma variação da normalidade por muitos inves
tigadores, segundo Vermootem esta imagem re
presenta uma estase e dilatação tubular que predispõe 
à formação de cálculos. como ocorre no rim em es
ponja medular. 

2° grupo - São constituídos por cistos esféricos 
em torno dos cálices. Urograficamente, vamos obter 
imagens conhecidas como "bouquet de flores" ou 
"cacho de uvas". 

O diagnóstico diferencial _deve ser feito com 
outros estados mórbidos renais, que produzem aspec
tos similares, tais como a papilite necrotizante, a 
tuberculose renal e a nefrocalcinose. 

TRATAMENTO 

Não há propriamente um tratamento para o rim 
em esponja medular. 

A terapêutica é dirigida no sentido das com
plicações presentes, sobretudo a infecção urinária e a 
obstrução calculosa. 

A cirurgia está contra-indicada nos casos de rim 
em esponja medular sem complicações. No entanto, a 
possibilidade de uma nefrectomia, ou, melhor ainda, 
de uma heminefrectomia, deve ser considerada na 
vigência de sérias complicações renais. 

CASUÍSTICA 

Caso nO 1 - R.T.S. 55 anos. Branca. Sexo feminino. 
Casada. Portuguesa. 

Registro P AM 13 de maio (INPS) 252.448. 
Resumo do quadro clínico: Dor lombar D. Episódios 
de cistite. Exame de urina (EAS) - normal. 
Caso nO 2 - S.C.M. 25 anos. Branca. Sexo feminino. 
Solteira. Brasileira. 

Registro PAM 13 de maio (INPS) CP 12145/230. 
Resumo do quadro clínico: Cólica renal D. Episódios 
de cistite. Exame de urina (EAS) - 15 piócitos por 
campo. 
Caso nO 3 - D.R. 49 anos. Branca. Sexo feminino. 
Casada. Brasileira. 

Registro PAM 13 de maio (INPS) 31/14230660. 
Resumo do quadro clínico: Episódios repetidos de cis-



RIM EM ESPONJA 

tite. Exame de urina (EAS) - 10 piócitos por campo. 
Cistoscopia: Polipose inflamatória de colo vesical. 
Caso nO 4 - J.T. 56 anos. Branco. Sexo masculino. 
Solteiro. Brasileiro. 

Registro P AM 13 de maio (INPS) 093291. 
Resumo do quadro clínico: Cólica renal alternada à D 
e E, com eliminação de cálculos, desde 1968. 
Exame de urina (EAS) - 10 piócitos por campo. 
Micro-hematúria. 
Cilindros hialinos. 
Cultura de urina - Negativa. 
Exame de sangue: Hemograma - normal. 
Uréia - 25 mg % 
Glicose - 75 mg % 

Três casos eram do sexo feminino e apenas um do 
sexo masculino; a idade variou entre 25 e 56 anos. 

Todos eram de cor branca. 
A cistite foi a manifestação presente em 3 casos 

(1, 2 e 3) e, em um deles (caso 3), a única queixa 
registrada. 

A cólica renal foi anotada em 2 casos (2 e 4); no 
caso 2, não foi diagnosticada litíase urinária, e a 
cólica foi justificada pela migração de cristais. 

Em todos os casos, o diagnóstico foi firmado 
através da urografia excretora, indicada face a epi
sódios de cistite ou cólica renal. 

O tratamento consistiu na administração de an
tibióticos, antiespasmódicos e ingestão abundante de 
líquidos. 
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O caso 4, embora com litiase bilateral intensa, 
apresentava uma função renal bem conservada e uma 
bioquímica sangüinea dentro dos limites da nor
malidade. 

RESUMO 

O autor relata 4 casos de rim em esponja me
dular, discutindo os aspectos etiopatogênicos e ra
diológicos da afecção. 
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L. L. LENZ 

SUMMARY 

The A. reports on 4 cases of medullary sponge 
kidney and discusses etropathogenic and radiologic 
aspects of this disease. 
BIBLIOGRAFIA 

CACHI, R. & RICCI , 1. Sur une rare maladie 
kystique multiple des pyramides rénales. Le 
rein en éponge. J. UroI., 55: 497, 1949. 
EMMETT, I;L. ClinicaI urography: An atlas 
and textbook of reentgenologic diagnosis. W.B. 
Saunders Company. Philadelphia and London. 
Vol. 11, 1964. 
HARRISON A. R. & WILLIAMS I.P. Me
dullary sponge kidney and congenital hemi-hy
pertrophy. Brit. J. Urol., 43: 552, 1971. 
JENSEN E.M. & RIEMANN T.I. Simulta
neous occurrence of medullary sponge kidney 

J. Br. Urol. - Vol. 3 ND 1 - 1977 14 

and pyelo-uretero-cystitis cystica. Dan. Med. 
Buli., 16: 221 , 1969. 
KISSANE I.M. Pathology of kidney. Con
genital malformations. Little , Brown and Com
pany. Boston ta edição , 1966. 
MCKENNA C.M. & KAMPMEIER O.F. A 
consideration of the development of polycystic 
kidney. J. Urol., 32: 37, 1934. 
MURPHY W.K. , PALUBINSKAS A.I~ & 
SMITH D.R. Sponge kidney: Report of seven 
cases. J. Urol., 85:866, 1961. 
NEMOY N.I. & FORSHERG L. Polycystic 
renal disease presenting as medullary sponge 
kidney. J. Uro!., 100: 407, 1968. 
OSATHANONDH V. & POTTER E.L. Pa
thogenesis of polycystic kidney. Arch. Path., 
77: 510, 1964. 
POTTER E.L. & OSATHANONDH V. 
Medullary sponge kidney. Two cases in young 
infants. J. Pediat. , 62: 901, 1963. 

Marcos




nefrocalcinose 

JOSÉ HERALDO DA SOLEDADE E NEDER - RUBEM DE ANDRkpE ARRUDA 

PAULO JOSE PEREIRA BRINGEL - JOSÉ MA RIA SAMPAIO DE ALMEIDA 

SÉRGIO PACHECO ALVES DE CARVALHO 

Do Snvi,o de l:rologia do Hospital Central da Marinha (Rio). 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Nelrocalcinose é a calcificação par.:nquimatosa 
renal, radiológica elou microscopicamente demons
trável. 

As lesões são mais extensas, a princípio ao nível 
do túbulo contornado distaI e sob a forma de preci
pitados. que podem interessar à basal. ao epitélio ou à 
luz tubular. Segue-se quase sempre lesão semelhante 
ao nível dos coletores. no segmento ascendente da alça 
de Henle e nos túbulos proximais. Em certas nefrocaI
cinoses. pode haver comprometimento da cápsula de 
Bowman e até das paredes arteriolares (glomérulo). 

A análise das lesões assinala a importância da 
basal' na formação dos precipitados de cálcio. não só 
na nefrocalcinose metastática, como na que ocorre 
sobre as nefropatias prévias. Na verdade. a substância 
fundamental apresenta, além de alterações quan
titativas. outras qualitativas. com alteraçõés sensíveis 
da trama reticulínica. Os estudos histoquímicos 
demonstraram que a precipitação do cálcio é sempre 
precedida de aumento de glicoproteínas ao nível da 
basal ou no interior do túbulo. É provável que as 
precipitações cálcicas não sejam somente conseqüên
cia do aumento da carga tubular de cálcio. senão que 
se deva assinalar um papel importante na presença de 
glicoproteínas anormais, que seriam elaboradas sob a 
influência da sobrecarga de hormônio paratiroídeo, 
uma vez que já foram notadas na urina, no plasma e 
ao nível do rim, no hiperparatiroidismo experimental. 

O diagnóstico da nefrocalcinose fundamenta-se 
em comprovação radiológica de calcificações paren
quimatosas renais, quase sempre bilaterais. Os 
achados histológicos são mais freqüentes que os 
radiológicos. A nefrocalcinose pode ser acompanhada 
de depósitos cálcicos subcutâneos, em geral em torno 
das grandes articulações, nas polpas digitais ou na 
córnea. 

Podemos classificá-las em: 
Primárias ou metastáticas, quando não há lesão 

renal preexistente, sendo conseqüentes a alterações 
metabólicas gerais. Isto é, células normais que de
generam pela deposição de cálcio. 

Secundárias ou não metastáticas, que evoluem 
sobre rins anteriormente lesados. Isto é, células 
necrosadas que se calciiicam. 
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PRIMÃRIAS OU METASTÃTICAS 

Dentre as metastáticas. a mais comum é devida 
ao hiperparatiroidismo. É clássico distinguir uma for
ma primária é uma 'secundária de hiperparatiroidis
mo. A primária se deve a uma hiperplasia primária. 
ou modificação turrioral da glândula. Por outro lado. 
qualquer tipo de imuficiência renal crônica. açom
panhada de retenção de fosfatos. pode levar a uma 
hiperplasia secundária das paratiróides. Assim sendo, 
a calcificação renal parenquimatosa e, também. os 
cálculos nos cálices e bacinete, são complicações 
com uns do hiperparatiroidismo. Segundo Albright, 
5<>;(, dos cálculos renais resultam de hiperparatiroidis
mo. Recentemente. tem sido reconhecido que a litíase 
renal, isoladamente, sem alterações esqueléticas, é a 
mais comum manifestação desta doença. NoS' estudos 
publicados a partir de 1947, a incidência de litíase 
tem sido alta, atingindo em algumas séries mais da 
metade dos casos relatados. Nos casos com doença ós
sea associada, há geralmente descalcificação gene
ralizada de todo o esqueleto, com cistos na zona sub
cortica1 ou na medula dos ossos longos ou da man
díbula. Fraturas espontâneas podem ocorrer. A carac
terística alteração radiológica é uma reabsorção sub
perióstica, mais comumente encontrada nas falanges 
mesiais dos quirodáctilos, as quais mostram um ren
dilhado ordenado de espículas ósseas logo abaixo do 
periósteo. Isto pode ocorrer abaixo do colo do fêmur, 
no "plateau" tibial ou nos ossos da bacia. Tipicamen
te, a bioquímica mostra hipercalciúria e hiperfos
fatúria, juntamente com elevado cálcio sérico, um 
baixo fósforo sérico e elevada fosfatase alcalina no 
sangue. A avaliação protéica deve ser feita sempre, 
pois, se é baixa, o cálcio pode ser normal ou baixo, 
mesmo em presença de hiperparatiroidismo. O cálcio 
urinário de 24 horas deve ser dosado após período de 3 
a 6 dias de dieta pobre em cálcio. O encontro diário 
abaixo de 150 mg é normal. De 150 a 200 mg, pode-se 
suspeitar de hiperparatiroidismo. Acima de 200 mg, é 
praticamente patognomônico da afecção glandular. A 
deficiente fUIJ.ção renal, com perda da capacidade de 
concentração do rim, resulta em baixa densidade 
urinária (hipostenúria). Na ausência de alterações es
queléticas, a fosfatase alcalina é normal. O cálcio 
urinário está sempre elevado. 
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Na acidose renal primana, pode ocorrer calci
ficação renal associada com formação litiásica e, além 
disto, acidose hiperclorêmica. Em crianças abaixo de 
um ano e, ocasionalmente, em crianças jovens, há 
uma síndrome na qual o quadro clínico revela falência 
do desenvolvimento, anorexia, perda de peso, cons
tipação e algumas vezes vômitos e hipotonia mus
cular. Bioquimicamente, há uma acidose hiperc1o
rêmica, com urina alcalina. O cálcio e o fósforo san
güíneos são normais. Alguns desses casos são fatais, 
quando o exame dos rins mostra um depósito macros
cópico de cálcio nas pirâmides. Microscopicamente, a 
calcificação ocorre principalmente nas células dos 
túbulos contornados, alguns dos quais estão dege
nerados. Foram registrados alguns casos, nos quais 
foi radiologicamente demonstrada a nefrocalcinose. 
Alguns curaram-se com tratamento, após correção da 
acidose com alcalinos. De maior importância para o 
urologista são os casos de adultos, que,provavelmente, 
não são muito raros. O primeiro caso foi relatado por 
Butler, Wilson e Farber, em 1936. Albright e Reifen
s1iein, em 1948, descreveram 8 casos. Acredita-se que 
o defeito primário ocorre nos túbulos renais, que per
dem sua capacidade de formar amênia. O rim não 
pode excretar uma urina ácida e esses defeitos. con
duzem a uma acidose. Ocorre uma demanda local de 
cálcio, que aparece em grande quantidade na urina, 
determinando deposição de seus sais no rim. Clini
camente, estes pacientes chegam ao hospital com sin
tomas de insuficiência renal, ou devido a crises re
correntes de cólica renal, ou ainda com sintomas de 
deficiência de potássio, e, nestes casos, quando vistos 
pela primeira vez, podem não apresentar calcificações 
renais demonstráveis aos raios X; de qualquer modo, 
porém, isto pode desenvolver-se mais tarde. Podem 
ocorrer osteomalacia ou fratura de Mi1kman. 

Em 1949, Burnett e col. descreveram uma sín
drome com hipercalcemia, sem hipercalciúria nem 
hipofosfatemia, nefrocalcinose e insuficiência renal, 
consecutivos à ingestão prolongada de leite e alca
linos. Não há nesta síndrome alterações ósseas. Esta 
condição ocorre em pacientes portadores de úlcera 
péptica, que foram tratados por longo prazo com 
grande quantidade de leite e grandes doses de al
calinos absorvíveis. Em alguns destes pacientes, o 
túbulo renal foi lesado, determinando prejuízos para 
a função renal. A ingestão excessiva de leite, somada 
ao prejuízo da função renal, não permitindo a ex
creção do cálcio absorvido, favorece sua deposição no 
parênquima renal. Nos casos mais graves, devido a 
haver um excesso de cálcio circulante, depósitos 
metastáticos subcutâneos são encontrados, em geral 
em torno das grandes articulações, nas polpas digitais 
e na córnea. A hipercalcemia é uma constante, em-
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bora a calciúria possa ser normal ou baixa, exprimin
do a insuficiência glomerular. A fosfatemia se man
tém em níveis normais, não sendo rara sua elevação 
quando a insuficiência renal é grave. A fosfatase al
calina não mostra alteração. A existência de alcalose 
metabólica é essencial para o diagnóstico, havendo 
elevação do pH plasmático, aumento do bicarbonato, 
com urina alcalina. No sangue o nitrogênio e o cloro 
são normais, podendo ocorrer hipocalemia, não sendo 
porém habitual. A ingestão de alcalinos determinaria 
a alcalinização da urina, que, juntamente com a 
sobrecarga tubular de cálcio, favoreceria a precipi
tação deste e determinaria a nefrocalcinose. O 
progresso da lesão renal levaria à insuficiência renal, 
com diminuição do poder de eliminação do cálcio e 
fósforo. A hiperfosfatemia, associada à hipercalcemia, 
desencadearia a aparição de calcificações metastá
ticas. Esta interpretação patogênica, embora lógica, 
não é clara. Na verdade, em condições normais a in
gestão de grandes quantidades de cálcio dá origem a 
discreta e transitória hipercalcemia, com hipercal
ciúria. Além disto, discute-se que o acréscimo de al
calinos possa ser suficiente para desenvolver a sín
drome de Burnett. Kyle afirma que não existe evidên
cia que a síndrome lacto-alcalina possa desenvolver-se 
na falta de lesão renal pré-existente. 

Além destas, outras afecções podem determinar 
nefrocalcinose, tais como a sarcoidose, na quai o 
aumento da absorção intestinal do cálcio determina 
diminuição de sua eliminação pelas fezes e conse
qüente hipercalciúria. A superdosagem de vitamina D 
pode também determinar hipercalciúria e, por vezes, 
nefrocalcinose, devido ao aumento da absorção de 
cálcio. São casos excepcionais. Há hipercalcemia e 
hiperfosfatemia. A fosfatase alcalina é normal. O 
mieloma múltiplo, o adenocarcinoma renal, os tu
mores ósseos, principalmente os metastátícos, tam
bém podem determinar hipercalciúria, com nefrocal
cinose. No linfossarcoma e no Hodgkin as calcifi
cações são mais raras. 

SECUNDÁRIAS OU NÃO-METASTÂTICAS 

A infecção renal crônica pode determinar ne
frocalcinose, associada à eliminação de pequenos cál
culos. Esta condição só pode ser diferenciada das 
outras condições de nefrocalcinose por completo 
exame bioquímico, que nestes casos não revela anor
malidades no sangue ou na urina. Não há tratamento 
conhecido para as calcificações, mas todos os esforços 
devem ser feitos para curar a infecção. 

Sosman, em 1947, relatou alguns casos de pa
cientes, sofrendo de glomerulonefrite crônica, que, 
por excessiva ingestão de leite em presença de defi-
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ciente função renal, adquiriram nefrocalcinose bi
lateral difusa. A calcificação, nestes casos, mostra 
uniforme pontilhado de focos cáldcos, através de am
bos os rins, sugerindo que o principal depósito está no 
glomérulo ou próximo a ele. 

No entanto, em algumas séries de nefrocalcinose 
submetidas a uma completa investigação bioquímica, 
sobra uma proporção na qual não foi possível, até 
agora, detectar algum achado bioquímico anormal, 
quer na urina, quer no sangue. Estes casos estão tam
bém livres de infecção . 

O tratamento é, antes de tudo, para corrigir a in
suficiência renal, quando existe. E, uma vez esta
belecida a etiologia, tentar-se-á eliminar a mesma. 
Finalmente, ocorrendo litíase associada, pode estar 
indicado o tratamento cirúrgico. Importante é o con
trole da infecção, procurando manter estéril a urina. 

Quanto ao prognóstico, embora alguns autores 
considerem não terem sido relatados números ra
zoáveis destes casos , para melhor se conhecer seu úl
timo destino ese esta condição é progressiva, como 
parece, a maior parte dos doentes morrerão 'de in
suficiência renal. Outros há que acreditam, uma vez 
eliminada a causa, que a calcinose, embora persista, 
não determine insuficiência grave. 

Este conciso intróito permitiu-nos situar os casos, 
que ora apresentamos no último grupo descrito. 

Fig. ] (15/05/67) 
CASO N° 1 (A. C. N.) _ Radiografm simples de abdômen 
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CASO N° 1 - J.C.N., masculino, r.ardo, com 32 
anos de idade. Procurou o Serviço em 20/9/65, com 
queixas de dor lombar à esquerda e poliúria. A anam
nese revelou ser ele portador de úlcera péptica e estar 
em uso de leite e alcalinos. O exame de urina inicial 
revelou: densidade 1010, pH 7 e incontáveis piÓcítos. 
A urografia revelou calcificações extensas em ambos 
os rins. Foi reformado em 1967. Apresenta no mo
mento poliúria de 5 a 6 litros diários e eventualmente 
cólica nefrética, com eliminação de pequenos cál
culos. 

Fig. 2 (01/08/73) 
Caso nO 1 (A.C.N.) - Radiografia simples de abdômen 

CASO N° 2 - S.S.P., m<;:;culino, pardo, com 34 
anos de idade. Procurou o Serviço em 13/8/63, com 
cólica renal esquerda e hematúria macroscópica. O 
exame de urina inicial evidenciou hematúria e piúria. 
A urografia, em 14/8/63, revelou calciiicações múl
tiplas no rim esquerdo, com bloqueio do mesmo, e 
duplicidade pielureteral D. Permanece na ativa. 
Apresenta no momento cólicas eventuais, com eli
minação de pequenos cálculos. . 
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Fig. 3 (05/06/70) 
CASO N°(2 7S. S. P.) - Radiografia simples de abdômen 
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CLÍNICA 

IDENTIFICAÇÃO A. C. N. S. S. P. 

QUEIXA PRINCIPAL Dor lombar à esq. Cólica renal esq. 

INÍCIO SINTOMAS MAIO 1966 l3/08/63 
HEMATÚRIA NÃO SIM 

ANTECEDENTES MÓRBIDOS Úlcera péptica NÃO 
DIETA LACTEA 
MEDICAÇÃO ANTIÁCIDA SIM NÃO 

ELETROCARDIOGRAMA NORMAL (2/8/73) ---
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NEFROCALCINOSE 

EXAMES LABORATORIAIS 

BIOQUÍMICA DO SANGUE 

IDENTIFICAÇÃO A.C.N. S. S.P. 

URÉIA 47mg% 30mg% 

CREATININA 1,2 mg% 1,1 mg% 

CÁLCIO 8,Omg% 8,Omg% 

FÓSFORO 3,2mg% 5,6 mg% 

FOSFATASE ALCALINA 4,8 U Bodansky 8,8 U Bodansky 

RESERVA ALCALINA 48 VoI/C02 56 VoI/C02 

CLORO 303 mg% 237mg% 

SÓDIO 290mK% 290mg% 
POTÁSSIO 16mg% 16mg% 

GLICOSE 70mK% 90mg% 

PROTEÍNAS TOTAIS 7,8g% 6,Og% 
SERINA 3,2 g% 3,6g% 

GLOBULINA 4,6g% 2,4g% 

URINA 

IDENTIFICAÇÃO A.C.N. S. S.P. 

CÁLCIO < 7~%0 < 7g %0 
FÓSFORO 3,0 g%o 3,6 g % o 

pH ALCALINO ÁCIDO 

DENSIDADE 1010 1010 

ALBUMINA +++ Traços leves 

PIÓCITOS NUMEROSOS Alguns 

HEMÁTIAS O ++ 

CRISTAIS FOSFATO AMONÍACO- O 
-MAGNESIANO 

ESTUDOS RADIOLÓGICOS 

IDENTIFICAÇÃO A. C.N. S. S. P. 

ESTÔMAGO E DUODENO ESTÔMAGO NORMAL. 
BULBO DUODENAL 
DEFORMADO POR ---
LESÃO ULCERADA 
CRÔNICA 

ARCOS COSTAIS NORMAL NORMAL 

MÃO NORMAL NORMAL 

FÊMUR NORMAL NORMAL 

"PLATEAU" TIBIAL NORMAL NORMAL 

MANDÍBULA NORMAL NORMAL 

CRÁNIO NORMAL NORMAL 

UROGRAFIA NEFROCALCINOSE NE;FROCALCINOSE 
EXCRETORA BILATERAL A ESQUERDA 
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RESUMO 

Os autores, após definirem NEFROCALCI
NOSE, assinalarem seu aspecto anátomo-patológico, 
sua etiopatogenia e seu diagnóstico, registrarem sua 
clássica classificação etiológica e sua terapêutica 
atual, apresentam dois casos com bioquímica do san
gue e estudos radiológicos do esqueleto, dentro dos 
padrões de normalidade. Comparam radiografias 
simples de abdômen, com intervalos de 6 e 4 anos res
pectivamente, mostrando a evolução da afecção, 
apesar da terapêutica clássica instituída. 
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SUMMARY 

The authors, after defining nephrocalcinosis, 
determine its anatomopathological aspects, etio
pathology and diagnosis, list its classical etiological 
classification and actual therapy. They present two 
cases with normal blood biochemics and radiological 
studies of skeleton. The confrontation of simple ab
dominal X-rays, with 6 and 4 years interval, respec
tively shows the of the disease, evolution in spite of the 
classic therapy. 



cistinúria 
MARCELO COSTA LIMA 

Da Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco 

A cistinúria é uma disfunção tubular renal 
hereditária, que se caracteriza por uma excreção 
urinária exagerada de cistina, argenina, ornitina, 
lisina, L-cisteÍna e L-homocisteína. 4 ,56 

A litíase urinária é a única manifestação clínica 
desta doença. Sendo uma doença hereditária, o cál
culo de cistina pode ocorrer na infância. 

O cáJ.culo de cistina responde por aproxima
damente 2% de todos os cálculos urinários 8. 

A argenina, a lisina e a ornitina são, algumas 
vezes, excretadas na urina em níveis mais elevados 
que a cístina, sem que, no entanto, ocorram cálculos 
daqueles aminoácidos, graças à alta solubilidade 
que esses aminoácidos apresentam na urina 7. 

O indivíduo normal elimina 1 mg de dstina por 
quilo de peso por dia, com um "clearence" de urina 

. de 2 - 4 ml por minuto. 
A eliminação urL.'1ária de cistina, no paciente cis

tinúrico, variü com a característica genética da 
doença. 

O paciente cistinúrico só forma cálculo a partir 
de uma excreção urinária de cistina superior a 250 rng 
por dia ". 

Há pacientes que excretam entre 3 - 4 g por dia 
e cujo "clearence" de cistinina iguala o da inulina. 

O diagnóstico desta condição pode ser feito pela 
presença de cristais de cistina ou pelo teste semiquan
titativo no nitroprussiato de sódio) mas o exame 
laboratorial eletivo é a dosagem da excreção urinária 
da cistina nas 24 hs. 

O cálculo puro de cistina é radiopaco, graças ao 
teor de enxofre que contém R. 

TRAT AMENTO MÊDICO 

O tratamento médico deve ter por finalidade 
diminuir a excreção e concentração da cistina, além 
de aumentar a solubilidade da mesma na urina 4.5J~8. 

a) A diminuição da excreção de cistina na urina 
pode ser obtida através de dieta, pobre em metionina, 
que é o principal precursor de cistina. Esta dieta é 
contra-indicada em período de crescimentó" e na 
gravidez. A indicação desta dieta pobre em metionina 
é de eficácia controvertida. 9,7. 

b) A diminuição da concentração de cistinina é 
obtida pelo aumento da iiIgestão líquida, 3 a 4 litros, 
e, baseado no conhecimento de que há um aumento 
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noturno na concentração urmana da cistina 5 , o 
paciente deve ser avisado da necessidade de aumentar 
a ingestão de líquido durante a noite. 

c) O aumento da solubilidade da cistina é obtido 
através de alcalinização da urina. O bicarbonato de 
sódio deve ser administrado numa dose que varia en
tre 20 a 30g. O pH urinário não deve baixar de 7,5. O 
bicarbonato de sódio está contra-indicado na insu
iiciência cardíaca e renal. A redução da ingestão de 
cálcio é obrigatória. 

d) O uso de D-penici1amina no tratamento dos 
cistinúricos está reservado para aqueles pacientes com 
excreção urinária de cístina superior a 1,0 g por dia e 
refratários ao tratamento acima descrito. 

A D-penicilamina conjuga-se com a cisteína, 
inibindo a formação de cistina e formando o dissulfito 
D-penicilamina-cisteína, que ê 50 vezes mais solúvel 
na urina que a cistina. 

O efeito secundário mais grave e relativamente 
freqüente do uso de D-penicilamina é a síndrome 
nefrótica, com agiomerulite necrotizante. 

APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

A ocorrência de cistinúria, com cálculo renal de 
cistina, em três irmãs, é a justificativa da apresen
tação deste trabalho. 

1) M.J.P.F.L.. 46 anos, brasileira, branca, sexo 
feminino. 

H.D.A. - Em julho, 1958, a paciente foi sub
metida a nefrolitoíomia direita. Em setembro 1959, 
devido a recidiva de cálculo renal direito, a paciente 
foi submetida a pielolitotomia direita e plástica da 
junção ureteropélvica direita. Pi~lograma excretor, 
realizado em dezembro 1966, evidenciou grande cál
culo ocupando toda a pélvis renal direita. Em 14 de 
julho, 1969, a paciente compareceu à consulta pela 
primeira vez, exibindo o último pielograma acima 
referido e dizendo-se assintomática. 

H.F. - A mãe faleceu em conseqüência de litíasc 
renal bilateral. Tem duas irmãs com cálculo urinário. 

A.P. - Irrelevante. 
E.F. - Negativo. 
Os exames bioquímicos, inclusive de metabolis

mo cálcio e fósforo, foram normais. 
A cultura de urina era negativa e o sumário de 

urina era normal. 
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Em agosto, 1969, a paciente foi submetida a 
nefrectomia direita. 

o estudo bioquímico de cálculo renal demons
trou ser o mesmo composto exclusivamente de cistina. 

A dosagem da excreção de cistina nas 24 hs pelo 
método de Shinohara-Padis, em 25 de agosto, data 
anterior ao início do tratamento médico, constatou 
cistinúria de 590 mg. 

A paciente foi submetida a tratamento médico, 
consistente de dieta pobre em metionina, 20 g de bi
carbonato de sódio, divididos em quatro doses diá
rias. e ingestão de 3 litros de líquido nas 24 hs. 

As dosagens subseqüentes de excreção urinária 
de cistina nas 24 hs têm variado entre 200 mg a 844 
mg124 hs. 

No momento, a paciente acha-se assintomática e 
livre de cálculo urinário no rim remanescente. 

CASO N° 

Fig. 1 - Cálculo renal direito ocupando toda a pélvis renal, julho, 
1969. 

2) G.P.P., 42 anos, brasileira, sexo feminino. 
H.D.A. - Em 3 de maio, 1970, a paciente foi 

vista, com história de que, há mais ou menos vinte 
dias, tinha sido acometida de dor lombar esquerda, 
que cedeu com analgésico. 

H.F. - Mãe faleceu em conseqüência de litíase 
renal bilateral. Duas irmãs com cálculo urinário. 

A.P. - Irrelevante. 
Exame físico inteiramente negativo. 
Radiografia simples do abdômen, em 10 de 

junho, 1970, evidenciou a presença de um grande cál
culo radiopaco ao nível da zona renal direita e um 
pequeno cálculo ao nível do trajeto ureteral direito. 

Excreção urinária de cistina, pelo método 
Shinohara-Padís, foi de 372 mg124 hs , em 15-5-70. 
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Fig. 2 - Rim esquerdo normal, rim direito hidronefrótico. 

A paciente foi submetida a tratamento médico, 
com dieta pobre em metionina, bicarbonato de sódio 
20 g ao dia, divididas em 4 doses, e ingestão de 3 litros 
de líquido nas 24 h. 

O pielograma excretor, efetuado em julho, 1971, 
revela diminuição do cálculo renal direito. 

A dosagem da excreção urinária da cistina, nas 
24 hs. elevou-se em julho, 1971, para 410 mg. Em 
outubro, 1975, a excreção urinária de cistina foi de 
450 mg. Tal achado talvez resulte do processo de dis
solução do cálculo renal direito. 

No momento, a paciente acha-se assintomática e 
o cálculo renal direito em franco processo de disso
lução. 

Marcos




CISTINÚRIA 

Fig. 3 -- Ausência d{' litías(' rl'nal na radiografia simples do ab· 
dômen, outubro, 1975. 

Fig. 4 - Rim esquerdo remanescente normal, outubro, 1975. 

CASO NU 2 

Fig. 5 - Cálculo renal direito, junho, 1970. Fig. 6 - Hidronefrose direita. Rim esquerdo normal, junho, 1970. 
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Fig. 7 - Acentuada redução de volume do cálculo renal direito, 
outubro, 1975. 

3) E.P.A. - 44 anos, brasileira, branca, sexo 
feminino. 

H.D.A. - A paciente compareceu à consulta em 
15 de outubro de 1970, informando que há, mais ou 
menos, 8 anos, devido a mal-estar na região lombar 
direita, tirou uma radiografia simples do abdômen, 
quando foi constatada a litíase renal direita. Referia, 
ainda, dois episódios de febre, dor lombar direita e 
urina fétida nos últimos 8 anos. No momento da con
sulta, achava-se assintomática. 

H.F. - Mãe faleceu em conseqüência de litíase 
renal bilateral. Duas irmãs com cálculo urinário. 

A.P. - Irrelevante. 
Exame físico negativo. 
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Fig. 8 - Bom funcionamento renal, bilateral, outubro, 1975·. 

A cultura de urina demonstrou Klebsiela e 
Aerobacter, 200.000 colônias. 

A excreção urinária de cistina pelo método 
Shinohara-Padis foi de 390 mg / 24 h. 

O pielograma excretor evidenciou cálculos na 
projeção da loja renal direita, com dilatação do sis
tema pielocalicial direito. 

O tratamento médico foi instituído na base de 
dieta pobre em metionina, 20 g de bicarbonato de 
sódio, dividida em 4 doses diárias e ingestão de 3 litros 
de líquido ao dia. A infecção urinária foi tratada com 
antibióticos e furadantina. 

No momento, a cistinúria é de 211 mg / 24 horas 
e a paciente está assintomática. 

Marcos
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Fig. 9 - Cálculos renais direitos. outubro, 1970. 

Fig. 11 - Acentuada diminuição da densidade dos cálculos, 
outubro, 1975. 
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Fig. 10 - Hidronefrose direita. Rim esquerdo normal, outubro, 
1970. 

Fig. 12 - Rim esquerdo normal. Rim direito hidronefrótico, ou
tubro, 1975. 
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NEFROCALCINOSE 

C A R A C T E R í S T I CA S C L I' N I C AS QUADROl 

DURAÇÃO 
Nc;' NOME SEXO IDADE DO 

DIABETES 

1 A.E.M.A. FEM. 17 7 

2 S.G. MASC. 26 15 

3 C.G. FEM. 17 6 

4 M.R.C.Z. FEM. 28 18 

I 
5 C.S.C. FEM. 10 4 

6 W.A. MASC. 16 6 

7 R.A. MASC. 30 14 

8 A.F'. FEM. 23 10 

9 N.S.B. FEM. 21 12 

10 
I 

A.M. FEM. 17 1 

11 M.A.G. MASC. 22 8 

12 S.F.S. MASC. 16 8 

13 M.M.R. FEM. 7 1 

14 W.S. MASC. 23 15 

SUMÃRIO 

São apresentados três casos de cistinúria, com 
cálculo renal de cistina, em três irmãs. 

O processo cistinúrico foi controlado com dieta, 
alcalinização da urina e aumento da ingestão líquida. 

Os aspectos patológicos da doença são enfati
zados. Ê descrito o tratamento médico e revista a 
bibliografia. 
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a via toracoabdominal 
na cirurgia do câncer renal 

F. SOLE-BALCELS - F. JIMENEZ CRUZ - C. RiOJA SANS - F. GARCIA LOPEZ - F.A. DE FIGlJEIREDO CÔRTES 

Servicio de Urologia de la Ciudad Sanitária de la Seguridad Social - Barcelona. 

INTRODUÇÃO 

O câncer renal é um tumor relativamente radio
resistente, que se origina no parênquima renal, esten
dendo-se, durante sua evolução, a estruturas vizi
nhas. A gordura peri-renal está afetada em 20 a 30% 
dos casos 15 , 17 , 19 Sua disseminação metastática 
se produz por via hematógena ou/e linfática. 

Levando-se em conta esses fatos, o tratamento 
mais efetivo do câncer renal constitui a exérese cirúr
gica do órgão, assim como da gordura peri-renal. Es
sa extirpação conjunta denomina-se nefrectomia 
radical. Além do mais, levando-se em conta as vias de 
disseminação metastática, deve-se proceder à abor
dagem prévia do pedículo renal, com ligadura do 
pedículo, para evitar possível disseminação de células 
neoplásicas no curso das manobras de liberação do 
órgão. Da mesma forma, tem-se que completar o ato 
cirúrgico com a limpeza ganglionar regional. 

Por conseguinte, a eleição da via cirúrgica deve 
estar guiada por todos esses condicionamentos, jun
tamente à resultante de tamanho e localização do 
tumor. Obviamente, deve-se eleger aquelas vias que 
oferecem ampla exposição do campo operatório. Des
de que Walcott (citado por Skinner) 1~, em 1871, 
realizou a primeira nefrectomia por tumor, têm sido 
múltiplas as vias de abordagem cirúrgica descritas. 
De todas elas, consideramos que a transtoracoab
dominaI, por ser uma abordagem combinada, extra e 
intraperitoneal, cumpre todos os requisitos da cirur
gia do tumor renal. 

Marshall, em 1946 10 ,publica pela primeira 
vez os resultados obtidos durante a Segunda Guerra 
Mundial no tratamento cirúrgico de feridas mistas 
(tórax e abdômen) mediante a utilização da via trans
toracoabdominal. 

Posteriormente, Mortensen 12 e Chute 2 ,em 
1948 e 1949, publicaram os primeiros resultados da 
aplicação dessa via na exérese de tumores renais. Des
de então, numerosos autores 6.7.11.17.19 têm de
monstrado sua predileção por essa via de abordagem. 

Entretanto, outro grupo de autores 1. 4, 5.,14. 18 

consideram que a utilização desta via requer meIOS 
técnicos especializados (instrumental, ambiente hos
pitalar adequado etc.) e que implica em uma maior 
agressão cirúrgica. 
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O objetivo deste trabalho é chamar a atenção 
sobre as possibilidades que oferece esta via para o 
cumprimento das premissas oncológicas do tratamen
to cirúrgico dos tumores renais, junto à comodidade e 
segurança operatória que outorga ao cirurgião. 

MA TERIAL E MÉTODOS 

No nosso serviço, temos realizado 4S nefrecto
mias por câncer renal, das quais 28 através da via 
transtóraco-abdominal. Em todos os casos, a inter
venção foi realizada ao menos seis meses antes desta 
revisão, para, dessa forma, constatar todas as desvan
tagens desta via. 

No estudo destes enfermos, damos importância 
aos seguintes parâmetros: 

Idade: Quinze pacientes são maiores de 60 anos, 
cinco dos quais com idade superior aos 70. 

Localização: Em 20 casos o tumor correspondia 
ao rim esquerdo e em 8 ao direito. 

Doze tumores localizavam-se no pólo inferior, 
oito no superior, três no terço médio e os cinco restan
tes ocupavam a quase totalidade da massa renal. 

Em 19 pacientes, procedeu-se à exérese de mas
sas ganglionares ao longo do trajeto dos grandes 
vasos, desde a büurcação iliaca até o tronco celíaco. 

Em um caso, abriu-se a veia cava numa longitude 
de uns 8 cm, para extrair um trombo procedente da 
veia renal. O tumor estava aderido a órgãos vizinhos 
em cinco pacientes: em 2 ao cólon, em 1 ao baço, en" 
quanto que nos demais as aderências eram múltiplas 
- baço, cólon e pâncreas. 

COMPLICAÇÕES 

Dois pacientes faleceram no pós-operatório 
imediato, um por septicemia e o outro depois de uma 
evisceração, que motivou uma nova intervenção 
(parada cardíaca). 

Em dois casos, produziu-se discreta linforréia, 
pelo tubo de drenagem, secundária à limpeza gan
glionar, mas que não obrigou a tomar-se nenhuma 
medida terapêutica, desaparecendo espontaneamente 
antes de transcorrer uma semana da intervenção. 

A média de dias de pós-operatório foi de 10, com 
um mínimo de 8 e um máximo de 14, em dois pacien
tes, mais por motivos sociais que terapêuticos. 
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COMENT ÁRIOS 

A técnica que seguimos é a seguinte: o paciente é 
colocado em posição semi-oblíqua (suave decúbito 
lateral), com o pillet ligeiramente elevado, para abrir 
o flanco correspondente. 

Incisão intercostal - Entre 9 a e lOa costelas, 
desde a região mais posterior, junto à união costover
tebral, a uns 5 cm da mesma, até a cartilagem costal, 
que é seccionada a bisturi ou com cisalha (fig. 1). 

Secção do plano muscular - Secção do músculo 
intercostal do nono espaço, com secção por sua parte 
posterior de algumas fibras do grande dentado e do 
grande dorsal. A incisão prolonga-se para adiante, 
com dissociação das fibras do músculo oblíquo maior, 
secção das fibras do oblíquo menor e da aponeurose 
do transverso, até chegar ao bordo externo da bainha 
do reto anterior do abdômen. Prolonga-se a incisão 
paralelamente à linha média, até alcançar a cicatriz 
umbilical. Se deseja-se uma boa abordagem central, 
prolongacse a incisão até a linha média, com secção 
do músculo reto ànterior do abdômen. 

Abertura do plano pleural e abdominal. Ao abrir 
a cavidade pleural, o pulmão se retrai de imediato, 
não havendo perigo - atuando-se de forma cuida· 
dosa - de lesar o pulmão. Secção do diafragma, sem 
interromper a inervação do centro frênico, sendo que 
para isso deve-se realizar a incisão paralela à arcada 
costal, a 2-3 cm do referido rebordo. Devido a esse 
detalhe, evita-se paralisia diafragmática pós-ope
ratória (fig. 2). 
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Coloca-se dois afastadores: um grande para ab
dômen (afastador automático de Stille) e um pe
queno, em cremalheira de Finochietto, para afastar o 
rebordo costal. 

Se o câncer é de pólo inferior renal, não é preciso 
abrir a cavidade pleural, ficando a incisâo intercostal 
limitada a seu terço anterior. 

Em nossa experiência, não tem sido preciso 
efetuar ressecção costal. Entretanto, outros autores 
preferem realizar a abordagem da cavidade pleural 
através da face posterior do periósteo costal. Para is
so, desperiostizam a costela, começando pelo bordo 
superior, realizando a ressecção costal extraperiós
tica. 

A técnica da nefrectomia radical, ou ampliada, é 
diferente, dependendo se se trata de um câncer do rim 
direito ou do esquerdo; por isso, descreveremos sua 
técnica separadamente, 

TÉCNICA DA NEFRECTOMIA AMPLIADA 
DIREITA. 

Realizada a abertura toracoabdominal pela téc
nica anteriormente descrita, procede-se a cuidadosa 
palpação das vísceras abdominais, com especial 
atenção ao exame visual e manual do fígado. 

Liberação do ângulo direito do cólon e secçâo do 
peritônio posterior ao longo da goteira parieto-cólica 
direita. Rechaça-se fígado e vesícula biliar com com
pressas úmidas. Mobiliza-se a segunda porção do 
duodeno por dissecção romba, sendo rechaçado para 
a linha média, juntamente com o ângulo direito do 
cólon. A manobra de mobilização duodenal deverá ser 
realizada com muito cuidado para não lesar a cabeça 
do pâncreas. 



VIA TORACOABDOMINAL 

Inicia-se a dissecção ao longo da veia cava. Se 
existe um bloqueio ganglionar deste espaço, é útil 
iniciar a dissecção a partir da bifurcação aórtica, ou 
seja, desde a artéria ilíaca primitiva, em direção as
cendente. 

Ao longo da veia cava inferior. alcança-se os 
vasos espermáticos direitos, que são seccionados. 
Prossegue-se com a liberação da face ântero-Iateral 
direita da veia cava inferior, até alcançar a veia renal 
do mesmo lado, que, uma vez dissecada, é suavt:men
te elevada por um afastador palpebral, para permitir 
a dissecção da artéria, situada por debaixo da veia. 

Se a infiltração linfática formar um bloco na 
zona veia renal-veia inferior, difícil de dissecar, 
pode ser preferível realizar a ligadura da artéria renal 
junto à aorta. Para isso, deve-se dissecar a veia cava 
inferior e a veia renal esquerda e o espaço entre a aor
ta e a veia cava. A veia renal esquerda é então levan
tada para cima e a veia cava para a direita, tendo-se 
com isso uma boa visualização do início da artéria 
renal direita. 

A etapa principal da nefrectomia ampliada - a 
abordagem direta do pedículo vascular - logrou seu 
primeiro objetivo: a ligadura prévia da artéria renal, 
antes de realizar qualquer outra manipulação. 

Em realidade, o que se persegue é a ligadura da 
veia sem mobilizar o rim, para evitar a disseminação 
celular. Esta ligadura - sem prévia ligadura da ar
téria renal - ocasionaria um aumento de volume da 
massa renal, aumentando com isto as dificuldades 
técnicas. Por outro lado, a persistência do fluxo renal 
de entrada obrigaria a que o sangue buscasse desague 
por circulação colateral, podendo chegarem células 
tumorais à circulação geral. 

Pratica-se a ligadura da veia renal com seda 2/0. 
A arteriografia prévia é de grande valor para informar 
sobre a existência de uma ou várias artérias renais. 
Secção da veia renal, depois de haver palpado deli
cadamente a veia em toda a sua extensão, para as
segurar-se da não existência de um trombo tumoral. 

Prossegue-se a dissecção ao longo da veia cava, 
por cima da veia renal. Ligadura da veia supra-renal, 
geralmente única, no .lado direito, e das artérias 
supra-renais médias, procedentes da aorta, e da ar
téria supra-renal superior, ramo da artéria frênica. 
Essa etapa da operação deve ser realizada com muito 
cuidado, não se utilizando pinças pelo simples fato de 
haver realizado a ligadura do pedículo vascular. A 
supra-renalectomia é uma parte difícil da operação 
(figs. 3-4). 

Deve-se prestar especial atenção aos vasos lin-
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fáticos, às vezes de grosso calibre, e que devem ser 
ligados ou eletrocoagulados. O que nos tem facili
tado muito as manobras de dissecção e eletro
coagulação linfática é o emprego das tesouras diatér
micas de Turner-Warnik, unidas por um cabo ao bis
turi elétrico. 

O rim tumor411, compreendendo a cápsula de 
Gerota, a supra-renal e os vasos genitais, pode ser 
agora retirado do campo operatório, uma vez liberado 
das aderências frouxas que o unem à parede posterior 
abdominal. 

A operação continua, realizando-se de forma sis
temática a linfadenectomia aorto-cava. Extirpa-se 
todo o tecido linfático existente na face externa da 
veia cava, em sua face anterior e no sulco aorto-cava, 
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cuidando-se para não lesar os vasos lombares. Li
gadura ou eletrocoagulação das bocas linfáticas, para 
evitar a linforréia no pós-operatório, com possível 
acúmulo retroperitoneâ1 (linfocele). Coloca-se clips 
de prata - utilizamos a pinça de Olivecrona - nos 
limites da dissecção ganglionar, como referência pos
terior para o radioterapeuta. 

Revisão da cavidade retroperitoneal, com hemos
tasia cuidadosa. Coloca-se um dreno na loja lombar, 
com saída por contra-abertura na parede posterior 
abdominal, e aspiração bastante potente. Revisa-se a 
cavidade abdominal e coloca-se o duodeno e o cólon 
na situação normal, com uns pontos de sutura do bor
do posterior do abdômen, junto ao diafragma, ao ân
gulo direito do cólon. Sutura com pontos de seda 3/0, 
descontínua, do cólon direito à parede lateral do ab
dômen. 

Sutura do diafragma com seda 2/0, pontos se
parados, deixando o nó na cavidade abdominal. Ex
tirpação de fragmentos de cartilagem costal, para 
evitar que, ao fechar o espaço intercostal, produza-se 
roçadura de ambos os extremos da cartilagem costal 
durante os movimentos respiratórios. 

Com uma pinça de ponta romba, perfura-se a 
parede torácica, dois espaços intercostais por debaixo 
da cicatriz operatória, e coloca-se um cateter torácico, 
alojando sua extremidade no seio costo-diafragmático 
posterior. 

Por aproximação das duas costelas, fecha-se a 
cavidade pleural. Com pontos separados de seda gros
sa, coloca-se suturas que compreendem o espaço in
tercostal situado por cima e por baixo da incisão 
operatória. O auxiliar cruza um dos pontos, para 
manter fechado o espaço intercostal, e, sem tensão, o 
cirurgião aproxima os outros pontos. 

Coloca-se um ponto em bolsa de tabaco em volta 
do cateter torácico, sem apertá-lo, mas mantendo-se 
fixo este ponto. Uns dias depois, quando se conseguiu 
a reexpansão pulmonar, retira-se o cateter torácico, 
momento em que se fecha o orifício por onde pene
trava na cavidade pleural, com o ponto em bolsa de 
tabaco. 

O cateter torácico mantém-se conectado a uma 
drenagem subaquática tipo Bula. Ultimamente, 
temos utilizado o sistema PIeuro-Vac, que se encontra 
no mercado, de controle fácil e grande segurança. 

Realizam-se radiografias de tórax aos 3-4 dias, e, 
uma vez comprovada a reexpansão pulmonar, retira
se o cateter torácico, enquanto o paciente realiza uma 
manobra de Valsalva, fechando-se o orifício torácico 
mediante a sutura em bolsa de tabaco, colocada 
previamente. 
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NEFRECTOMIA AMPLIADA ESQUERDA 

Incisão no nono espaço intercostal, de forma 
idêntica à descrita para o lado direito. Cukier prefere, 
em todos os casos, a abordagem torácica com res
secção costal, e assim no lado esquerdo resseca a lOa 

costela, e no lado direito a 7a ou 8a . Gregoire realiza a 
toracointercostal direita pelo 10° espaço e, no lado 
esquerdo, pelo 8° ou 9° espaços. Na realidade, o 
melhor é abrir o espaço intercostal, que, examinando
se as radiografias, permita supor que nos dará maior 
abordagem sobre o rim tumoral. Na nossa experiên
cia, o nono espaço permite uma perfeita capacidade 
de manobra, qualquer que seja a situação e volume do 
tumor, independentemente de que se trate. do lado 
direito ou do esquerdo. O que é evidente, é que nem 
em todos os casos é necessária a abertura pleural, e 
que, em muitas ocasiões, a simples incisão do rebordo 
costal permite um amplo acesso à loja lombar. 

A nefrectomia lombar esquerda apresenta al
gumas características técnicas, que a diferenciam das 
manobras descritas para o lado direito. A abordagem 
do pedículo renal esquerdo deve realizar-se sem 
mobilização do ângulo esplênico do cólon, devido a 
que toda a face anterior do rim se encontra recoberta 
pelo mesocólon e cólon descendente, com veias tur
gentes e frágeis, com anastomoses com os vasos 
peritoneais e mesocólicos, sendo que, ao pretender-se 
separar o cólon, pode provocar-se hemorragias im
portantes e a mobilização do órgão tumoral. 

Deve-se realizar a ligadura prévia do pedículo 
vascular pelo bordo esquerdo da quarta porção do 
duodeno. Para isso, levanta-se o cólon transverso, 
com seu meso, e traciona-se da primeira asa jejunal. 
Fica assim exposto o ângulo duodeno-jejunal, unido à 
parte posterior pelo ligamento de Treitz. Pela parte 
esquerda da incisão, observa-se, por transparência, a 
veia mesentérica inferior. Sua ligadura não comporta 
riscos e pode ajudar a obter um campo operatório 
mais amplo. 

Com uma compressa úmida e suave tração com 
um afastador, separa-se o ângulo duodeno-pan
creático para a direita, aparecendo por debaixo a veia 
renal esquerda. Libera-se a face esquerda da aorta até 
a mesentérica inferior, em sentido descendente, e a 
veia renal esquerda até sua desembocadura na veia 
cava inferior. Secção da artéria genital em sua origem 
da aorta. 

Para poder ligar a artéria renal, previamente à 
ligadura da veia renal esquerda, é preciso levantar es
ta última com um afastador palpebral. Algumas 
vezes, sua situação alta torna mais acessível sua li
gadura pelo bordo superior da veia renal: esta ma
nobra é mais fácil se foi ligada previamente a veia 
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mesentérica inferior, podendo-se então chegar à 
origem da artéria renal esquerda na parede aórtica. 

É nesse momento, uma vez ligado o pedículo vas
cular, e sem risco de disseminação tumoral pela 
mobilização renal, que se libera o ângulo esplênico do 
cólon descendente, até rechaçar todo o mesocólon 
transverso e descendente. Em continuação, realiza-se 
a supra-renalectomia esquerda, de forma semelhante 
àquela que indicamos no lado direito, tendo-se em 
conta que, no lado esquerdo, a veia supra-renal não 
provém da veia cava e, sim, de um tronco comum, 
procedente da veia renal e responsável também pela 
veia capsular superior e frênica, sendo que, com isto, 
ligando-se a veia renal muito próxima da cava, não é 
preciso efetuar ligadura venosa nenhuma para a 
supra-renalectomia. 

As manobras devem ser muito cuidadosas neste 
quadrante súpero-extemo, para não lesar o baço 
(proteção com compressas úmidas e manobras suaves 
de tração com o afastador). 

Secção do ureter e do pedículo vascular genital; 
retirada da peça em bloco (rim tumoral, cápsula de 
Gerota, ureter lombar, vasos genitais e supra-renal 
esquerda). 

Fixação do ângulo esplênico do cólon à parede 
posterior e do cólon descendente à parede lateral, com 
drenagem por aspiração. Fecha-se a cicatriz peri
toneaI do mesocólon - zona látero-duodenal - na 
raiz do mesocólon, evitando-se lesar a veia mesen
térica inferior. Fechamento da incisão toracoab
dominaI, como se descreveu anteriormente. 

AS VANTAGENS QUE NOS OFERECE ESTA VIA 
SÃO: 

a) Ampla exposição, que permite ter sob visão 
direta a totalidade do rim e os órgãos que o rodeiam. 

b) Segurança operatória: por essa ampla incisão, 
podemos controlar em qualquer momento algum 
acidente que se produza no curso da cirurgia (he
morragia incontrolada, lesão da veia cava, lesão de 
órgãos vizinhos). 

c) Abordagem prévia do pedículo sob visão di· 
reta, premissa fundamental da cirurgia oncológica. 
Realizamo-la a partir da aorta e cava, para se ter a 
qualquer momento controlada e hemostasia. 

d) Facilita a extirpação do rim, qualquer que seja 
o tamanho do órgão, incluindo os que apresentam 
aderências com os órgãos vizinhos. Em cinco de nos
sos casos, nos quais se observou essa eventualidade, 
logrou-se a liberação do rim, reparando a parede do 
cólon e a cauda do pâncreas segundo técnica ade
quada. 

e) Liberação renal por fora da fáscia de Gerota: 
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desta forma, extirpa-se o rim com a gordura que o 
rodeia. 

f) A cirurgia da' veia cava pode realizar-se ao lon
go de todo o trajeto da cava inferior. 

g) Facilita a limpeza ganglionar, porque os gran
des vasos estão expostos à visão direta. 

OS INCONVENIENTES ATRIBUÍDOS A ESSA 
VIA SÃO: 

a) Colocar duas cavidades em comunicação: 
Tórax e abdômen (16). Entretanto, tem-se que ressal
tar que a abertura pIeural é um acidente comum na 
cirurgia dos tumores renais, seja qual for a via, so
bretudo nos tumores do pólo superior, que leva aos 
mesmos inconvenientes para o paciente, mas sem ob
ter as vantagens positivas que a abertura programada 
proporciona. Por outro lado, as complicações pul
monares não são maiores que em outras vias, e o risco 
da mesma é idêntico ao das aberturas acidentais da 
pleura. 

b) Grandes incisões (15), nas diversas estatísticas 
revisadas, 3,7,11,17.19 não apresentam problemas no 
pós-operatório. Em um dos nossos casos, observou-se 
evisceração no 4° dia do pós-operatório, mas tratava
se de um paciente em más condições gerais (hipo
proteinemia, anemia, etc.). 

c) Em pacientes de idade avançada ou com in
suficiência respiratória, o risco de complicações é 
elevado ( 13 ). Em nossa série, 5 pacientes são maiores 
de 70 anos e, entretanto, nem o ato operatório nem a 
evolução posterior viram-se agravados por esse fa,to. 

Assim sendo, oito desses casos foram catalogados 
como de bronquíticos crônicos, apresentando graus 
variados de insuficiência respiratória que em nenhum 
caso nos obrigou a tomar medidas terapêuticas es
peciais. 

Portanto, cremos que as vantagens obtidas são 
muito superiores às que oferece qualquer outra via, 
apesar de que, indubitavelmente, nos tumores renais 
de localização polar inferior, podemos realizar a in
cisão torácica mais baixa (intercostal 11-12 ) se a 
situação topográfica do pólo superior renal não ul
trapassar esse limite costal. 

O pós-operatório desses pacientes não requer 
cuidado especial algum. Retira-se a drenagem pleural 
a partir do 4° dia, após prévio controle radiológico da 
reexpansão pulmonar. 

A linforréia não tem sido em nenhum caso de 
suficiente importância para se proceder à adminis
tração de proteínas por via parenteral, apesar de que 
ocasionalmente têm sido prescritas devido ao débito 
protéico pré-operatório do paciente. Retiramos o 
dreno lombar a partir do 6° dia, após prévia mobi
lização anterior. 



F. SOLÉ-BALCELS "ET AL." 

o trânsito intestinal foi retomado esponta
neamente, a partir das primeiras 24 horas, em todos 
os pacientes. 

Indubitavelmente, nem o curso pós-operatório 
nem as complicações inerentes a esta via são supe
riores às de qualquer outra via. 

Nossos resultados imediatos são semelhantes aos 
encontrados na literatura. Robson ( 17 ), em 88 casos, 
encontrou 3,3% de mortalidade operatória. Com
plicações em três pacientes: hemorragia por ferida de 
cava, embolia pulmonar e choque séptico. Na série 
de Chute (3), de 68 casos, produziram-se 2 hemor
ragias pleurais e uma hemiplegia por infarto cerebral 
pós-operatório e um "exitus". Skinner (19) apresenta 
a estatística mais numerosa, 203 intervenções rea
lizadas por esta via, com uma mortalidade operatória 
de 5%, não referindo complicações. 

Middleton (11) apresenta uma mortalidade de 
4,9%, de um total de 61 pacientes. Esse autor com
para a sobrevivência aos 3,5 e 10 anos, nesta série em 
que se praticou nefrectomia radical por via trans
toracoabdominal, com a de outro grupo de pacientes 
de seu mesmo centro de trabalho, em que se havia 
realizado nefrectomia simples por qualquer das 
outras incisões em uso (8). Os resultados são indu
bitavelmente superiores nos casos de nefrectomia 
radical: aos 3 anos, a sobrevivência eleva-se de 51 a 
69%, aos 5 anos de 35% a 59% e aos 10 anos de 18 a 
40%. 

As complicações assinaladas por outros autores, 
que utilizam outras vias, não são menores: Scott ( 18) 
revisa as complicações observadas em 450 pacientes 
nefrectomizados por diferentes vias; as complicações 
mais freqüentes foram a hipotensão por hemorragia e 
a abertura pleural acidental durante o ato cirúrgico. 
As complicações pós-operatórias mais importantes 
foram: infecção da ferida operatória, patologia pul
monar e hipotensão. Proporcionalmente, é a incisão 
sub costal a que comporta menor número de com
plicações: 5%; a via transperitoneal: 17%; as incisões 
intercostais, com ressecção de uma ou duas costelas, 
de 23 e 330/0, respectivamente. Não utiliza a via trans
toracoabdominal. Nessa casuística, além dos 28 caS06 
operados utilizando a via transtoracoabdominal, 
praticaram-se outras 17 nefrectomias por tumor 
renal, 6 por via intercostal clássica ( 11-12 ) e 11 por via 
transperitoneal anterior. Em 2 casos, observou-se 
abertura pleural acidental, e, em um, infecção da 
ferida operatória. 

CONCLUSÕES 

Consideramos que a utilização da via transto
racoabdominal, no tratamento dos tumores renais, 
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não leva a um maior número de complicações. Não 
aumenta a mortalidade operatória, nem aumenta a 
estada hospitalar, em relação a qualquer outra via 
utilizada no tratamento cirúrgico do câncer renal, 
proporcionando um amplo e seguro campo opera
tório, superior ao das demais vias de abordagem, per
mitindo o cumprimento de critérios que regem a 
cirurgia oncológica renal. 

RESUMO 

Apresentamos 28 casos de câncer renal, nos 
quais praticamos nefrectomia radical, através da in-

'Cisão transtoracoabdominal. Destacamos os critérios 
que se deve ter na cirurgia do câncer renal, descreven
do-se a técnica utilizada por nós, assinalando suas 
vantagens e comentando diferentes aspectos da mes
ma. 

SUMMARY 

The AA. present 28 cases of renal carcinoma 
submitted to radical nephrectomy, through thoraco
abdominal incision. They emphasize the advantages 
of this method and the good results obtained. 
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renograma 
JOSÉ CURY _ ROGÉRIO H. SAYÃO. 

Da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

Foram estudados 36 pacientes pertencentes ao 
efetivo da P.M. do Estado de São Paulo, escolhidos ao 
acaso e sem queixas de ordem médica. Sob o ponto de 
vista clínico, todos eram hígidos, normotensos e não 
relatavam antecedentes renais. 

Todos os traçados renográficos foram obtidos 
com a mesma técnica e feitos no mesmo aparelho, no 
Centro de Medicina Nuclear anexo à Fac. de Me
dicina da U.S.P. Os candidatos ao exame tiveram 
liberdade de se alimentar do modo habitual, havendo 
a precaução somente quanto à ingestão de medica
mentos, principalmente diuréticos. 

Os renogramas foram feitos no período matu
tino, às 8 horas, ou no período vespertino, às 13 
horas. 

Dos 36 elementos estudados, 23 não apresen
taram alteração dos traçados. Nos 13 elementos res
tantes, houve alterações que estão tabuladas no 
quadro. Analisando-se este quadro, poderemos re
sqmir as alterações renográficas nos 4 grupos seguin
tes: 

L.O.B. 102 kg 30 anos 

2 P.A. 88 kg 43 anos 

3 O.S. 66 kg 28 anos 

4 V.G. 71 kg 27 anos 

5 L.G.A. 70 kg 43 anos 

6 LS.L. 97 kg 33 anos 

7 E.A.S. 63 kg 29 anos 

8 C.S.F. 86,5 kg 28 anos 

9 J.C.R. 77 kg 42 anos 

10 LTA 60 kg 29 anos 

11 O.T.A. 73 kg 42 anos 

12 A.C.A. 52 kg 37 anos 

Caso Paciente Peso Idade 
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Déficit vascular - 6 vezes 
Déficit secretor - lS vezes 
Déficit excretor - 6 vezes 
Estase Plelo-calicial - 1 vez 

Pelo estudo destes traçados, conclui-se que o 
renograma radioisotópico tem grande valor em de
monstrar alterações da irrigação, concentração e ex
creção em pacientes tidos como normais. 

Foram encontradas 28 alterações em 23 pacien
tes, os quais foram submetidos aos outros exames da 
rotina urológica. 

A única contra-indicação ao uso rotineiro do 
renograma é seu custo relativamente alto. 

RESUMO 

Os AA estudaram o traçado renográfico em 36 
pacientes aparentemente hígidos e escolhidos ao acaso 
dentre os elementos ativos de uma corporação militar. 
Encontraram-se 28 alterações renográficas em 13 
pacientes, concluindo-se ser o renograma bastante 
útil como fator de seleção em assintomáticos. 

D - D.E. 
E - D.F.C.T. - D.E. 
D 
E - D.F.C.T. 

D-N 
E - DI - DE - DFCT 
D 
E - D.F.C.T. 

D - D.F.C.T. 
E - D.E. 
D 
E - D.F.C.T. 

D - D.E. 
E - N. 
D - N. 
E - D.I. - D.F.C.T. 
D - D.F.C.T. - D.E. 
E - D.J - D.F.C.T. - E.P.C. 
D - N. 
E - D.I. 
D - N. 
E - D.1. 
D - D.F.C.T. 
E - D.I. - D 

Alterações das curvas do Renograma 



SIGLAS: D.E. - Déficit excretor 
D.I. - Déficit irrigação 

RENOGRAMA 

SUMMARY 

D. F. C. T. - Déficit funcional células 
The authors studied patients without clinicaI 

complaints and without any previous kidney disor
ders. On the 36 studied patients, 13 presented reno
graphic changes and were c1assified in different 
groups. They conc1uded that renography is of great 
value in the detection of assymptomatic kidney aI
terations. 

tubulares 
E.P.C. - Estase pielo-caliciaI 
D. - Direito 
E. - Esquerdo 
N - Normal 

Fig. 1 - Renograma 
D - déficit funcional de células tubulares e excreção 
E - déficit de irrigação e células tubulares estase pielo-caUcial 

,----------------

Fig. 2 - Renograma 
D - normal 
E - déficit de irrigação 
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Fig. 3 - Renograma 
D - déficit de células tubulares 
E - déficit de irrigação 
déficit de células tubulares 



ecografia em urologia 
MARTINELI P. - CICONELLI, A.l. - GOUVEIA, P.R.A. - YAMASAKI, R. - MARTINS, A.C.P. 

Da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SPl 

INTRODUÇÃO 

As ondas ultra-sonoras, descobertas por Galton, 
em 1880, adquiriram grande importância em me
dicina, a partir de 1928, como agentes terapêuticos. 
Em 1942, Dussik e Gohr utilizaram pela primeira 
vez a energia ultra-sonora como meio diagnóstico. 

Em Urologia os pioneiros do uso do ultra-som 
como meio diagnóstico foram Holmes, em 1954,7 e 
Donald, em 1958 2

• 

No início, utilizaram esta técnica no diagnóstico 
de massas renais e posteriormente em tumores ve
sicais. 

Publicações recentes, sobre o emprego da eco
grafia em diversas enfermidades geniturinárias, fazem 
com que este tipo de exploração deva fazer parte dos 
métodos diagnósticos rotineiros empregados em 
Urologia 1.5.68.1(: 

PRINCIPIOS FISICOS 

As ondas de ultra-som são vibrações acústicas de 
uma freqüência superior a 18.000 Hz. Nos tecidos 
biológicos, as ondas ultra-sonoras se propagam como 
ondas longitudinais, isto é, em sentido retilíneo , com 
uma velocidade que varia em relação à espessura e 
elasticidade dos diferentes tecidos . 

Quando transmitimos, a uma determinada parte 
do corpo, um feixe de raios ultra-sônicos acentua
damente focalizados, em forma de impulsos, veremos 
que uma parte da energia emitida reflete-se nas zonas 
limítrofes do tecido, ou superfícies de separação dos 
meios diferentes . Assim, existe reflexão da onda 
sonora entre a pele e o tecido adiposo, o tecido adi
poso e a musculatura, o tecido conjuntivo e o parên
quima. 

A energia refletida, ou seja ecos, é recolhida 
em uma sucessão cronológica pelo emissor, que agora 
atua, portanto, como receptor. O eco captado pelo 
receptor é transformado em impulso elétrico, e após 
ser convenientemente amplificado é levado a um tubo 
de raios catódicos. Esses impulsos são transformados 
em pontos luminosos, que aparecem projetados na 
tela fluorescente do tubo de raios catódicos. 

APARELHO DE EXPLORAÇÃO 

Em nossas investigações com ultra-som, em

bidimensional,8 modelo 635 ST, que permite tomada 
de imagens bidimensionais. O Vidoson trabalha em 
uma freqüência de 2.5 mHz e permite tomada de 
imagens com uma profundidade de até 20 em. Estas 
imagens são projetadas (fig. 1) em uma tela fluores
cente quadriculada, em que cada quadrado represen
ta exatamente 2x2 em nos tecidos biológicos. A 
imagem é também levada a um monitor que reproduz 
as estruturas seccionada ao tamanho natural. Estas 
imagens são fotografadas em uma câmara polaróide 
acoplada ao sistema. 

A fig.1 mostra ainda o transmissor e receptor de 
ultra-som, que é móvel em qualquer direção e pode 
ser colocado em contacto com o corpo em qualquer 
posição. Entre este e a pele, intercalamos uma subs
tância oleosa para evitar a formação de camadas de 
ar. que prejudicariam a transmissão do ultra-som. 

pregamos o aparelho da Siemens AG - Vidoson Fig.l- Vidosonbidimensional-635 ST -Siemens. 
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MÉTODOS 

A exploração pelo método de ultra-som é total
mente inócua ao médico e ao paciente; também não 
exige preparo do paciente, nem adaptação ao escuro 

Fig. 2 - Exploração renal no plano transversal. 

Fig. 3 - Exploração renal no plano sagltal. 
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por parte do médico examinador. 
Para a exploração renal, o paciente se coloca em 

decúbito ventral, instalando-se o aplicador de ultra
som na região lombar em um plano transversal (fig. 2) 
e/ou sagital (fig. 3). 
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Em um corte sagital do rim normal (fig. 4), ob
temos uma imagem em forma de elipse, onde a parte 
marginal é formada por. ecos provenientes da cápsula 
renal (tecido adiposo + cápsula). O parênquima 
renal é pobre em ecos, apresentando-se alguns ecos 
separados nos vasos renais, nos cálices e no tecido 
conjuntivo entre o parênquima. 

O corte transversal apresenta as mesmas carac
terísticas (fig. 5), com a diferença que a forma é 
redonda ou redondo-ovalada, dependendo da região 
seccionada. 

Fig. 4 - Corte de um rim normal no plano sagital. 

t = tegumento 
m = musculos 
r = parênquima renal. 
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RESUMO 
Apresentamos um estudo preliminar sobre o uso 

do ultra-som em Urologia. 
Os resultados iniciais obtidos com esse método 

são promissores, por ser completamente inócuo e 
rápido; evita as complicações de outras explorações 
mais cruentas, como arteriografia, retropneumo
peritônio, punções, etc. 

Isto nos anima a prosseguir utilizando este 
método no diagnóstico de patologias urinárias a fim de 
adquirirmos maior experiência na interpretação dos 
traçados obtidos. 

Fig. 5 - Corte do rim normal, no plano transversal. 

t = tegumento 
m= músculos 
r = parênquima renal. 
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ECOGRAFIA 

SUMMARY 

We present a preliminary repport on use of ul
trasound in Urology. 

Ultrasound is a sàfe, convenient, quick, pain-free 
and non-invasive technique. It has great diagnostic 
potencial in Urology, since it can differentiate fluid 
from solid tissue and give a bidimensional represen
tation of organs and masses. 
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cirurgia da junção pielureteral 
GILBERTO DE CARVALHO ALVES - ANTONIO MOURTHÉ FILHO - CARLOS ROBERTO 

CERRI - RUBENS RODRIGUES DE ALMEIDA. 

Do Serviço de Residência de Urologia do Hospital São Francisco de Assis e Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais. 

Os autores apresentam sua experiência na cirur
gia da junção pielureteral, durante um período de 9 
(nove) anos, chamando a atenção sobre a dificuldade 
do diagnóstico preciso em casos incipientes e da 
necessidade de o cirurgião estar familiarizado com as 
principais técnicas cirúrgicas da região, pois nem todo 
tipo de obstrução requer o mesmo tipo de operação. 

A plástica da junção pielureteral é uma cirurgia 
cujo sucesso depende, fundamentalmente, de uma in
dicação precisa, do emprego de uma técnica apro
priada para cada caso e de um pós-operatório cui
dadoso e sob controle radiológico. 

O escoamento da urina, através do sistema ex
cretório urinário, é feito de maneira ativa, por meio de 
um sistema muscular, que, por ondas peristálticas, 
impulsiona a urina desde os cálices até a bexiga. Ao 
nível da junção bacinete-ureter, ocorre um afuni
lamen to sem características anatômicas definidas, 
onde este escoamento se faz de maneira rápida e rít
mica: a junção pielureteral. Ocorrendo neste local 
uma dificuldade de trânsito por patologia' congênita 
ou adquirida, podem aí se instalar alterações, a mon
tante, de evolução rápida ou lenta, dependendo de 
suas etiologias ou de complicações subseqüentes. 

Inúmeras técnicas têm sido preconizadas no 
tratamento das patologias da região, mas, é indispen
sável que, neste tipo de cirurgia, sejam obedecidos os 
critérios recomendados por Foley 4 em 1937. 

1 - Que a sutura seja uniforme, sem tração. 
2 - Que a implantação do ureter seja no ponto 

mais baixo da pélvis renal. 
3 - Que a transição bacinete-ureter seja feita 

gradualmente, afunilando-se. 
É necessário que todo cirurgião, que se propõe a 

corrigir esta patologia, esteja familiarizado com os 
princípios da plástica da região, pois, muitas vezes, a 
técnica a ser adotada só será decidida durante o ato. 
Em princípio, todas as técnicas são derivadas de: 

1 - Formação de um retalho (Culp-Scardino
Foley) 

2 - Reimplantação ureteral (Kuester) 
3 - Aumento do calibre ureteral (Fenger

Davis). 

Nos casos em que a hidronefrose é do tipo intra
renal, nem sempre há uma completa remissão da 
dilatação calicial, pois esta deformidade se daria por 
perda de tonicidade do cálice, mantendo-se aí urina 
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residual, com conseqüente infecção urinária pós
-operatória. 

A indicação cirúrgica, ainda hoje, continua 
repleta de controvérsias e dependendo de uma ava
liação cuidadosa dos dados encontrados. Como mos
trou Culp 2,3 as pequenas alterações radiológicas 
encontradas numa urografia excretora, feita num 
paciente previamente desidratado, podem não mos
trar, com riqueza de detalhes, uma pielectasia que, 
posteriormente, numa urografia feita com paciente 
em franca diurese, evidencia os cálices e bacinetes 
dilatados e n:pletos de contrastes. Na criança, o diag
nóstico de um reflexo vesico-ureteral deve sempre ser 
afastado, principalmente quando, no estudo ra
diológico intravenoso, o ureter não foi visualizado em 
toda a sua extensão, ocorrendo a dilatação do sistema 
superior pela pressão retrógrada de coluna líquida; 
corrigindo-se o defeito, esta pielectasia se reduz total
mente. 

Nossos casos operados o foram em sua maioria 
devido à patologia congênita, conforme mostra a 
tabela I. Ocorreu concomitância de 11 patologias as
sociadas, sendo a maior parte delas de litíase (8 ca
sos) , conforme tabela 11. A sintomatologia era geral
mente tardia, atingindo um período etário acima da 
segunda década (Tabela 111), o que facilitou o diag
nóstico radiológico e a indicação cirúrgica, pois o 
processo obstrutivo já estava definido. Isso, no entan
to, não ocorre nos casos em que a obstrução é inci
piente, quando então recorremos à prova de esva
ziamento piélico, feita por meio de uma pielografia 
retrógrada, segundo técnica de Braasch 1 Esta 
manobra, reservada somente aos casos de indicação 
cirúrgica duvidosa, não foi também por p.s~ utilizada 
quando havia associação de patologias, que, por si só, 
indicavam o tratamento cirúrgico, como ocorreu em 8 
casos de litíase. As técnicas empregadas .são mos
tradas ria Tabela IV, predominando a técnica de 
Foley, que consiste na abertura da pélvis em Y e a' 
sutura em "V", coincindindo a parte superior do 
ramo vertical do Y com o ponto de transição pielu
reteral. Nos 6 casos de vaso anômalo do pólo inferior 
do rim, fizemos a transposição em 3 e a fixação do 
vaso ao bacinete em 3, evitando neste caso que a pélvis 
renal se "assentasse" sobre a artéria renal polar. A 
técnica de Davis, empregada em 4 ocasiões, visou 
aumento do calibre ureteral, por meio de uma sonda 
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de modelagem "Splint", saindo pelo grupo calicial 
inferior, retirada no 15° dia pÓs-operatório. Em 2 
casos, deixamos uma derivação urinária por sonda de 
nefrostomia, retirada em torno do 15° dia após con
trole radiológico por pielografia pela sonda (figs. 1 e 2) . 
Nossa única exceção, quanto ao tempo de derivação, 
ocorreu no caso de traumatismo por projétil de arma 
de fogo, quando, devido à não-descida do contraste 
pelo ureter, prolongamos esta derivação por noventa 
dias, ocasião em que a urografia constatou a inte
gridade do conduto urinário (figs. 3,4,5). 

Nossos controles pós-operatórios constaram de 
urogramas efetuados 3 meses após a cirurgia (fig. 6) e 
exames de urina de 6 em 6 meses, para controle de in
fecção urinária; o nosso seguimento de maior tempo 
foi de 9 anos, correspondente ao primeiro paciente 
que operamos desta patologia (Tabela V). 

A partir do 17° caso, deixamos de fazer a de
rivação urinária por nefrostomiade rotina, nos casos 
em que o parênquima renal era, macroscopicamente, 
normal na ausência de infecção urinária, e nos casos 
em que não ocorreram acidentes durante o ato cirúr
gico (Tabela VI). A ausência de corpo estranho em 
contato com a urina e com a região operada, propor
cionou um pós-operatório tranqüilo, sem fístulas 
cutâneas ou infecção residual. Não tivemos insucesso Fig. 2 _ Pielografia pela sonda de nefrostomia pós-operatória. 

nos casos sem nefrostomia. 

Fig. } - Pielografia retrógrada. Fig. 3 _ Traumatismo por projétil _ pielografia pré-operatória. 
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Fig. 4 - .Pielografia por sonda de nefrostomia _ saida do contraste 
por fora do trl\Íeto ureter ai. 

Fig. 5 - Urografia excretora no 90Q dia pós-operatório com in
tegridade do trl\Íeto pielureteraJ. 
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Fh!. 6 Urografia de controle do caso das figuras 1 e 2. 
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TABELA 1. ..... o •• o • o " •••••••• o PATOLOGIAS 
Estenose ... o •• o •••• o ••••• o ••••• o • o •• o • o o •• o 15 
Vasos anômalos o • o •• o •••••••••• o •• o • o • o •• o • •• 6 
Implantação alta .... o •••• o •• o •• o • o •••• o • o o • 5 
Fibrose. o •• o •••••• o •••• o ••••• o • o o ••• o •• o •• o 3 
Traumatismo de bacinete .... o o • o o ••• o • o o • o • • •• 2 

31 

TABELA II 

Litíase 

PATOLOGIAS ASSOCIADAS 

.................................... 
Estenose ureteral. o o • o •• o •• o •• o •••• o ••••• o • o • 

8 
1 

Má rotação. o •• o •• o •• o o ••• o •• o o ••• o • o o o o •• o 1 
Rim em ferradura ... o o • o ••••• o ••• o o o •••• o o o •• o 1 
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TABELA III IDADE DOS PACIENTES 
00 a 10 anos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
11 a 20 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
21 a 30 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
31 a 40 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 
41 a 50 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
51 a 60 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

31 
TABELA IV TECNICAS EMPREGADAS 
Foley ...................................... 16 
Davis ......... . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4 
Lise................................ ...... 4 
Transpo~ção ............................... 3 
Fixação de vaso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 
Nesbit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Kuster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 

35 
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TABELA V EVOLUÇÃO 
ó meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 6 
1 ano. . . . . .. . . . . . . .. . .. . ... . . .. .. .. .. .. .. .. 4 
2 anos.. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 9 
3 anos.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 3 
4 anos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . 2 
5 anos ............................... " ., .. 
6 anos ................... , ................ . 
7 anos .................................... . 
8 anos .................................... . 
9 anos .................................... . 

1 
1 
O 
3 
2 

31 TABELA VI 
DERIVAÇÕES COMPLICAÇÕES 
N efrostomia. . . . . . . 16 ..... 1 Abscesso de parede 
Nefrostomia com "splint" 5 ...... 1 estenose da junção 

1 abscesso de parede 
Sem nefrostomia ... .. 10 ...... 2 ... fístulas cutâneas 

31 (fechamen to espon tâneo~ 



triplicidade ureteral completa 
WILMAR CALIL MELO - JOÃO MIGUEL CALIL 

Da Faculdade de Medicina de Catanduva (SP) 

A triplicidade ureter ai completa é uma anomalia 
congênita rara, sendo descrita pela primeira vez por 
Lau e Henline, em 1931: Foram registrados 19 casos 
dos vários tipos de triplicidade ureteral, sendo apenas 
10 casos de triplicidade ureteral completa e este é o 
11 o caso. Vários casos foram associados à ectopia 
ureteral, e um deles, descrito por Parker e col. em 
1970 b , foi associado à ectopia dos dois ureteres 
supranumerários. Neste caso, trata-se de triplicidade 
ureteral completa à direita e duplicidade ureteral in
completa à esquerda, descoberto acidentalmente 
durante uma investigação urológica de rotina para in
fecção urinária e hematúria. 

RELATO DO CASO 

Uma menina de 12 anos, branca, apresentou-se 
em nosso serviço, em 01/7/74, com história de he
matúria, polaciúria e disúria, há 1 semana. O exame 
físico foi negativo. O exame de urina revelou he
matúria e piúria maciça. A urografia excretora de
monstrou triplicidade pielureteral à direita e dupli
cidade pielureteral esquerda, sem sinais de pielo
nefrite, com os ureteres de calibre normal. As cis
tografias retrógrada e miccional foram normais. A 
cistoscopia revelou três orifícios ureterais à direita e 
um orifício ureteral à esquerda, de aspectos normais, 
em um trígono normalmente desenvolvido. A direita, 
um dos orifícios apresentava-se na sua posição nor
mal, enquanto que os outros dois localizavam-se na 
parte média do trígono sendo um adjacente ao outro. 
O orifício ureteral esquerdo apresentava-se na sua 
posição normal. 

Após urocultura qualitativa a quantitativa, com 
teste de sensibilidade aos antibióticos e quimiote
rápicos, a paciente foi tratada durante 1 mês, com 
desaparecimento dos sinais e sintomas, permanecen
do a urina estéril após controle do sedimento urinário. 

DISCUSSÃO 

O broto ureteral é o primórdio do sistema coletor 
urinário. Ainda não está estabelecido se o sistema 
coletor com ureter múltiplo é derivado de um único 
broto ureteral, com posterior ramificação, ou se é 
devido à presença de múltiplos brotos ureterais. 

A lei de Weigert-Meyers4 foi feita para a du
plicação ureteral, porém é também aplicável para a 
triplicação porque, sempre que há ureteres múltiplos, 
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o que drena o sistema superior desemboca abaixo e 
medialmente ao que drena o sistema inferior. E a sua 
localização ectópica não é rara. Neste caso, provavel
mente, os três ureteres são envolvidos por uma única 
bainha de Waldeyer, entrando na bexiga pelo mesmo 
hiato, para terminar em três orifícios diferentes. E 
quanto mais alto e lateral for o orifício, menor será o 
túnel submucoso e maior será a possibilidade de 
refluxo vesicureteral. Porém a uretrocistografia re
trógrada e miccional foi normal, evidenciando uma 
competência da junção uretero-vesical, apesar da 
anomalia. 

Smith 3 classificou a triplicidade ureteral em 4 
tipos: 
1 - Triplicidade ureteral completa com 3 ureteres e 3 
ureteres e 3 orifícios. 
2 - Ureter duplo com 1 bífido (2 orifícios ureterais) . 
3 - Ureter trífido (1 orifício uretera!). 
4 - Ureter duplo com bifurcação em Y invertido de 1 
dos ureteres e conseqüentemente 3 orifícios ureterais. 

Apesar deste caso ter sido descoberto durante 
uma investigação de infecção urinária e hematúria, 
acreditamos que esta anomalia não tenha concorrido 
de maneira decisiva para o aparecimento deste 
quadro clínico-laboratorial, uma vez que a paciente 
permanece assintomática e com urina estéril após 1 
ano de "follow-up". 

RESUMO 

Os autores apresentam o 11 0 caso de triplicidade 
uretera! completa, fazendo uma revisão da literatura, 
comentando alguns aspectos embriológicos e a clas
sificação de Smith. 

SUMMARY 

The authors present the eleventh case of com-o 
plete triplication of ureter. A revision of literature is 
done. Some embryologic aspects and the Smith's c1as
sification are commented. 
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Fig. 1 - Urografl8 - Triplicidade ureteral D. e Duplicidade 
ureteral E. 
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Fig. 2 - Urografia - Detalhe dos sistemas superiores. 

Fig. 3 - Cistografia - Normal. Ausência de refluxo vésico·ure· 
tera!. 
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ureter retro-ilíaco 

RODOLPHO F. FORSTER - OITO HENRIQUE TORRES CHAVES - PAULO F. DE ALBUQUERQUE 

Da 14" Enfermaria da Santa Casa do Rio de Janeiro (RJ) 

Entidade descrita pela primeira vez, em 1960, 
por Corbus, Estrem e Hunt. O caso então apresentado 
se referia a uma paciente de 2S anos, com infecção 
urinária de repetição, que apresentou aos exames 
radiológicos discreta hidronefrose e moderado hi
drureter à direita, que se estendia até a altura da ar
ticulação sacro-ilíaca, sendo a confirmação diagnós
tica mediante exploração cirúrgica. 

No caso agora apresentado, os autores mostram 
um paciente em quem o diagnóstico foi possível usan
do-se urografia excretora, aortografia e cavografia. 

RELATO DO CASO 

Paciente do sexo masculino, casado, comercian
te, com idade de 29 anos. Foi visto pela primeira vez 
em dezembro de 1968, sem queixa urinária anterior, 
referindo há dezessete dias cólica renal esquerda, bem 
caracterizada, levando à emissão de pequeno cálculo. 

O exame de urina então realizado não evidencia 
infecção. A urografia excretora revela: radiografia 
simples essencialmente normal. Nas radiografias con
.trastadas o sistema superior esquerdo e a bexiga não 
apresentam alterações. Ã direita, existe dilatação 
moderada do sistema pielocalicial e do ureter até a al
tura da segunda vértebra sacra. O aspecto é inalte
rado na chapa obtida em decúbito ventral, notando-se 
à bipedestação o perfeito esvaziamento. Aortografia e 
cavografia simultâneas, com urografia excretora, 
realizadas em janeiro de 1969, demonstram de modo 
nítido o cruzamento dos vasos ilíacos sobre o ureter. 

A conduta seguida no presente caso foi clínica, 
em decorrência do paciente não apresentar sinto
matologia, e a repercussão sobre o sistema superior 
direito ser pequena, com esvaziamento à bipedes
tação. 

O paciente vem sendo acompanhado desde en
tão, e os exames radiológicos anuais mostram inal
terado (J aspecto do sistema urinário, continuando as
sintomático. 

BIBLIOGRAFIA 

CORBUS, B. c., ESTREM, R. D., HUNT, W. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de ureter retro
ilíaco, em que o diagnóstico foi feito através de 
urografia excretora, aortografia e cavografia. 

SUMMARY 

The AA. present a case of retro-illiac ureter, 
which has been diagnosed by excretory urography. 
aortography and cavography. 

Retro-Iliac Ureter. J. Urol., 67: 84, 1960. Fig. 1 - Urografia excretora. 
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URETER RETRO-ÍLIACO 

Figs. 2 e 3 - Aortografia e cavografia simultâneas com urografia excretora. 
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ectopia ureteral vestibular e vaginal no adulto 
HUGO HYPÕLITO - NELSON ÍLEO DIAS MONTE LA TO - SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA. 

Serviço de Urologia do Hospital do Servidor Público Estadual "Francisco Morato de Oliveira" (SP). 

Costuma-se chamar de ureter ectópico àquele 
que desemboca fora da bexiga 2.6 O primeiro caso 
desta malformação foi descrito por Schrader, em 
1674, numa autópsia e o primeiro caso clínico foi 
diagnosticado por Albarran, dois séculos mais tar
de . 

Cerca de 700/0 dos ureteres ectópicos ocorrem as
sociados a duplicidade ureter aI e, via de regra, é o 
ureter do segmentp superior que tem orifício anô
malo, abrindo-se numa posição mais caudal. Ericson 
8 apresenta a seguinte classificação e incidência, 
quanto à abertura do ureter ectópico: 

na mulher no homem 
uretra - 32% uretra prostática - 54 % 
vestíbulo - 38 % canal ejaculador - 8 % 
vagina - 27 % vesícula seminal- 28 % 
útero - 3 % canal deferente - 10 % 

Cumpre assinalar que foram descritos raros casos 
de abertura retal do ureter ectópico 5 • 

Em pacientes do sexo feminino, quando a de
sembocadura se dá na uretra proximal, o refluxo é 
freqüente e a incontinência geralmente não ocorre. 
Quando a abertura é na uretra distaI, o refluxo não é 
com um e a incontinência é a regra. Quando no terço 
médio da uretra, tanto o refluxo como a incontinência 
podem ocorrer e, provavelmente, esta é devida ao 
retorno de urina, que, temporariamente, distendeu o 
ureter durante a micção s. 

O quadro clássieo de ectopia extra-urinária na 
mulher compreende incontinência' diurna e noturna,' 
concomitante com micções normais desde a infância. 
Têm sido descritos casos de incontinência apenas 
diurna e nestes, provavelmente durante a noite, a 
urina se coleta n'o ureter ectópico dilatado e flui quan
do a paciente se levanta - é a chamada incontinência 
vertical. Há ainda raros casos, nos quais a incontinên
cia é referida pela paciente como tendo se iniciado 
após uma gestação, ou mesmo como corrimento, 
devido ao aspecto purulento da urina 6 • 

Nosso material consta de 5 pacientes do sexo 
feminino, com idade compreendida entre 16 e 53 
anos, por ocasiãó do diagnóstico. Os quatro primeiros 
casos apresentavam o quadro sintomático clássico. O 
último caso referia apenas "corrimento" e foi inter-
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nado com o diagnóstico de pielonefrite aguda. Cum
pre ainda assinalar que a paciente mais idosa de nossa 
pequena série (53 anos) já havia apresentado duas 
gestações, com partos vaginais, sem anormalidade. 
Quanto à desembocadura, em 4 casos, o orifício 
localizava-se no vestíbulo vaginal e, em 1 caso (a 
paciente que nos referia apenas "corrimento"), a 
abertura se dava na vagina. 

Em muitos casos descritos, a unidade superior 
drenada pelo ureter ectópico não tem capacidade 
suficiente para concentrar o contraste à urografia e 
sào os sinais indiretos, observados na unidade in
ferior, que conduzem ao diagnóstico (fig. 1). 

Fig. 1 - U rografia excretora - 10 caso - paciente L. 
F.L. de 30 anos: nota·se situação mais lateral da pelve renal E e do 
ureter E ate o nível de SI (sinal da flor pendente). Estes dados 
sugerem a presença de uma unidade superior E exclusa, com 
uretero-hidronefrose desta unidade. 

Em alguns casos, consegue-se visualizar a 
unidade superior nas chapas tardias, o que toma o 
diagnóstico radiológico mais fácil (fig. 2)). 



ECTOPIA URETERAL 

Fig.2 - Urografia excretora - 2° caso - S.S.C. de 16 anos: nota· 
se a presença de unidade superior D com função diminuída. Além 
disso. o cálice superior da unidade inferior D tem infundíbulo curto 
e a distância entre este cálice e a margem do pólo superior do rim é 
muito maior que a distância entre o cálice inferior e a margem do 
pólo inferior. 

Fig. 3 - Ureterografia da unidade superior da paciente da figura 
anterior: observa-se o ureter redundante e muito dilatado. 
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o cateterismo do orifício ureter ai ectópico pos
sibilita a pielografia ascendente desta unidade, con
firmando os achados urográficos (fig. 3) 

Em outros casos, observa-se apenas uma di
minuição do número de cálices da unidade funcio
nante, sem outros sinais urográficos evidentes (fig. 4). 

Fig. 4 - Urografia excretora - 3° - V. V.F. de S3 anos: nota-se 
apenas diminuição do numero de cálices do rim E, com discreto 
afastamento da pelve renal E da linha mediana. 

Sob O ponto de vista terapêutico, foi efetuada a 
heminefrectomia com ressecção do ureter ectópico 
até o cruzamento com os vasos iliacos em 4 destes 
casos (1 caso aguarda internação para cirurgia), 
havendo desaparecimento da infecção urinária, que 
todas as pacientes apresentavam, e da incontinência. 
Outras possibilidades de terapêutica cirúrgica com
preendem a ureteruretero ou ureteropieIoanastomose 
entre as duas unidades, com ressecção parcial ou total 
do coto ureteral distaI. 

Ê motivo de discussão a conduta a ser tomada 
com a porção distaI do ureter ectópico. Alguns au
tores consideram a ressecção total do ureter usual
mente desnecessária S.3.7 ; outros o fazem somente 
quando o trajeto deste ureter não é transesfincteriano 
(em relação ao esfíncter voluntário da uretra) 4 ; final
mente, há quem efetue ressecção total em todos os 
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casos . De fato, as duas condutas são passíveis de com
plicação: enquanto a retirada total do ureter ectópico. 
pode condicionar desv:i.cularização do seu parceiro e 
risco de lesão do esfíncter voluntário uretral com in
continência, a manutenção do coto ureteral ectópico 
acarreta risco potencial de pio-ureter. Por isso, nos 
pacientes onde se decide deixar o coto distaI, reco
menda-se não ligar a sua margem proximal e drenar o 
retroperitônio. Nos quatro pacientes por nós ope
rados, apesar da manutenção do coto, que geralmente 
é dilatado, não ocorreu pio-ureter após a cirurgia 
(seguimento de 6 meses a 2 anos). 

Fig. S - Pielografia ascendente, após cateterismo do orifício 
ureteral ectópico da paciente da figo 3: observa-se atrofia da uni· 
dade superior E com dilatação da porção inferior do ureter ectó· 
pico. 

RESUMO 

São apresentados cinco casos de ectopia ureteral 
vestibular e vaginal em pacientes com idade entre 16 e 
53. anos, dando-se especial atenção aos sinais uro
gráficos. Comenta-se brevemente a abordagem te
rapêutica destes casos. 
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Fig. 6 - Urografia excretora - 40 caso - H.I. de 3S anos: veri· 
fica·se rim D dúplex com unidade superior atrófica e muito pouco 
funcionante. Pelve da unidade inferior desviada lateralmente e para 
baixo - sinal da flor pendente ("drooping flower"). 

Fig. 7 - Pielografia ascendente, simultaneamente 
ureteres, na paciente da figura anterior. Verifica-se acentuada 
uretero-hidronefrose da unidade superior. 
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ECTOPIA URETERAL 

Fig. 8 - Urografia excretora - 5° caso - H.H.S. de 3S anos: 
nota-se pelve E lateralizada e inclinada, com o ureter mais afastado 
da coluna, quando comparado com o D. 

SUMMARY 

Five cases of vaginal and vestibular ureteral ec
topy are presented in patients between 16 and 53 year
s. The AA_ emphasize urographical signs. 
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Fig. 9 - Pielografia por punção da unidade superior exc\usa na 
paciente da figo 8: observa-se acentuada uretero-hidronefrose. 
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válvula congênita de ureter com cálculo 
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INCIDÊNCIA 

Wolffer , em 1877 , reportou vinte "dobras", em 
100 autópsias realizada em recém-nascidos, todas no 
ureter superior e variando em número de 1 a 5. 

English, em 1879, observou a presença destas 
dobras em todas as partes do ureter de fetos, em torno 
do quarto mês de gestaçãQ, e as justificou pela des
proporção entre o crescimento do ureter e do corpo, 
no sen'tido longitudinal, devido ao maior crescimento 
do primeiro. 

Ostling, em 1942, reestudando o assunto, encon
trou , também , em 40 recém-nascidos e em 10 crianças 
no 10 ano de vida, a presença destas " dobras fisio
lógicas", que se constituiriam em "reservas de com
primento do ureter. A presença da adventícia. 
penetrando na dobra no sentido axial. demonstraria a 
válvula fisiológica . o que faria cair a afirmação de 
uma válvula congênita , 

A presença de um processo infeccioso (lU fi
brótico local, provocando uma estenose do segmento 
também nos levaria a duvidar da origem congênita da 
patologia , pois o ureter. em seus movimentos peristál
ticos , se dobraria sobre esta porção obstruída parcial
mente, simulando um mecanismo valvular. 

Nosso caso relatado, por ser o de uma paciente de 
51 anos, longe, portanto, da fase fisiológica da d.obra 
ureteral, sem a presença de processos fibróticos ou in
fecciosos, nos leva a afirmar tratar-se de uma válvula 
congênita de ureter. A não observância do critério 
acima para considerarmos a válvula de ureter como 
verdadeira, nos dificulta apresentar uma casuística 
completa, pois outros , tal como L. J. Cussen 1 , 

apresentaram como válvula de ureter dobras ocor
ridas a montante de uma estenose ou zona atxésica do 
ureter. 

James H. Mering, em 1972,2 apresentou 2 casos 
de válvula de ureter, que acrescentou a 14 casos por 
ele anotados. 

CASO RELATADO 

E. P. , branca, casada, 51 anos de idade, consul
tou-nos devido a cólica renal D com infecção urinária . 
Ao exame físico, constatamos um rim D aumentado 
de volume e hipersensível. Aos exames laboratoriais , 
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infeccção urmana por " Escherichia colí". Tratada 
com cloranfenicol, foi submetida a pielografia venosa 
e verificamos a presença de uretero-pielectasia à D , 
com obstáculo no ureter médio (fig. 1). 

Fig. 1 - Pielografia venosa 

Submetida a pielografia ascendente à D (fig. 2) , 
observamos uma área com falha de enchimento no 
ureter, com a ureterectasia a montante, tendo sido in
dicada a cirurgia, com a suspeita de tumor ureteral. 
No ato cirúrgico, constatamos ser a patologia uma 
válvula de ureter com duas valvas e, a montante, um 
pequeno cálculo, que ao exame químico constatou-se 
ser de oxalato de cálcio (fig. 3). Ressecado o segmento 
ureteral , numa extensão de dois cm, fez-se a anas
tomose término-terminal com corte em biseI da por
ção distaI para ajuste das bocas anastomóticas. 
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VÁLVULA CONGÊNITA 

Fig. 2 - Pielografia ascendente. 

Fig. 3 - Peça cirúrgica. 

Não foi feita derivação urinária alta, ocorrendo o 
pós-operatório sem anormalidades, com controle 
radiológico, quatro meses após a cirurgia, normal 
(fig. 4). O exame histológico mostrou-nos a presença 
da protrusão muscular no sentido axial, em direção à 
luz do conduto, sem a presença de fibrose ou infil
trado leucocitário (fig. 5). 
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Fig. 4 Aspe('IO hislologk ... ,,'ndo-se a prolrusão muscular axial, 
t'm dire.;ão a IUI cio UI','I,'r "'olora,'ã .. Van Gieson) , 

RESUMO 

O diagnóstico clínico pré-operatório de uma vál
vula do ureter é geralmente muito difícil, não só pela 
raridade da patologia. mas também, pela possibi
lidade de outras patologias, mais comuns na região, 
sim ularem o aspecto de um sistema valvular. O 
presente caso relatado foi diagnosticado durante o ato 
cirúrgico e confirmado ao exame histológico da peça. 

53 

SUMMARY 

This case of ureter valve has been diagnosed 
during surgical intervention and confirmed by his
tological examination. 
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comportamento imunológico de pacientes 

com carci'noma da bexiga urinária 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho se propõe o estudo da condição 
imunológica de pacientes com diagnóstico de car
cinoma vesical, no período entre a detecção da 
neoplasia e o pós-operatório precoce, mediante te
rapêutica cirúrgica. 

Encontramos várias referências na literatura às 
alterações de imunidade que acompanham carci
nomas vesicais. Testes cutâneos, com respostas 
imunológicas deprimidas, associadas a cânceres de 
bexiga, e melhor sobrevida nos pacientes com estas 
patologias quando tiveram suas reações imunológicas 
estimuladas, foram observados por Olssen, C.A., em 
1972'e 1974. 

Da mesma maneira, Amin, M., em 1974, relata 
os recrudescimentos graves dos quadros clínicos de 
pacientes, em que se tratara cirurgicamente tumores 
de bexiga e nos quais a radioterapia complementar 
provocara uma depressão excessiva na produção de 
linfócitos. 

Bubenik, J., em 1970, demonstrou "in vitro" a 
citotoxicidade, que leucócitos e uma imunoglobulina 
(possível IgM) de pacientes com neoplasias vesicais 
malignas apresentavam para culturas de células de 
carcinoma de bexiga. 

A nossa apresentação pretenderá traçar o perfil 
imunológico específico (humoral e celular) e ines
pecífico dos pacientes com tumores vesicais e, no caso 
de se constatarem alterações, tentar identificá-las 
como primárias às patologias consideradas. 

Contudo, presentemente, nosso estudo, ainda 
inicial, traz como nota informativa apenas o método e 
seus primeiros resultados, não suficientes para se in
ferirem conclusões definitivas, ou para serem ma
nipulados estatisticamente. 

MA TERIAL E MÉTODOS 

Um grupo de 6 pacientes, portadores de car
Ginoma vesical, todos do sexo masculino, com idade 
mínima de 50 e máxima de 75 anos, foram subme-
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tidos a testes imunológicos desde o diagnóstico de 
suas doenças até o pós-operatório precoce da cirurgia 
por elas exigidas. A pronta indicação de uma inter
venção cirúrgica não permitiu que o estudo se com
pletasse antes da sua realização, porém, em nenhum 
caso, foi empregada oncoquimioterapia ou radiote
rapia. 

Nos casos, especifica-se a ,!poca do aparecimento 
dos sintomas, a sede das neoplasias e o estadiamento 
das mesmas (classificação de Jewett-Marshall). 

As provas imunológicas aplicadas foram: 
I - Para imunidade inespecífica e específica hu

moral: 
a) Dosagem do complemento sérico: comple-

mento hemolítico total (CH50) 
b) Reação de Schick. 
c) Reação de Widal com antígenos H e O. 
d) Imunoeletroforese. 

II - Para imunidade específica celular: 
a) Testes cutâneos, utilizando-se os antígenos: 

PPD: 0,005% - TWEN 80 - 0,1 ml 
Tuberculina: 1/1.000 - 0,1 ml 
Tricofitina: 1/1.000 - 0,1 ml 

b) Inibição da migração de leucócitos - MIF. 
c) Estimulação dos linfócitos "in vitro" pela 

PHA. 

IH - Para imunidade celular e humoral: 
a) Contagem de linfócitos T e B pela técnica das 

rosáceas. 

RESULTADOS 

O tempo de sintomatologia pregresso ao diagnós
tico da patologia variou entre 1 ano e 1 mês e sempre 
se fazia presente a hematúria. 

Em relação à sede dos tumores na bexiga, ti
vemos três casos de localização trigonal e três supra
trigonal. 

Apenas em 1 caso, o estadiamento do tumor era 
Dl, sendo que nos 5 demais era Bl e B2 (vide tabela 
1). 



CARCINOMA DA BEXIGA 

TABELAI 

ESTUDO IMUNOLÓGICO DE PACIENTES COM CARCINOMA VESICAL 

IDENTIFICAÇÃO SEXO IDADE 

Caso 1- RMO Masc. 50a 

Caso 11 - HM Masc. 74a 

Caso III - FB Masc. 61a 

Caso IV - MA Masc 75a 

Caso V - JB Masc. 69a 

Caso VI - JGB Masc. 68a 

A titulagem do complemento sérico foi normal 
nos 6 casos. 

A imunoeletroforese indicou presença normal 
para IgA, IgG e IgM, em 4 pacientes estudados. 

A reação de Schick foi negativa para todos os 6 

EVOLUÇÃO SEDE/ESTÁDIO 

3 meses Supratrigonal 
hematúria Bl 

1 mês Supratrigonal 
hematúria Bl 

1 ano Supratrigonal 
hematúria Bl 
4 meses Trigonal 

hematúria B2 

40 dias Trigonal 
hematúria B2 

6 meses Trigonal 
hematúria Dl 

pacientes, indicando adequada ação de imunoglo
bulina IgG. 

Com as reações de Widal em 4 pacientes estu
dados, tivemos 1 com resposta positiva e 3 com res
postas negativas. Dois destes últimos, foram esti
mulados com vacina antitífica, porém, ocorreu po
sitivação em apenas 1 caso (vide tabela 11). 

TABELA 11 

TESTES DE IMUNIDADE INESPECÍFICA E ESPECÍFICA HUMORAL 

Caso Imunoeletroforese 

I 

VI 

IV IgA presente 
IgG presente 
IgM presente 

V IgA presente 
IgG presente 
IgM presente 

II IgA presente 
IgG presente 
IgM presente 

III IgA presente 
IgG presente 
I~ presente 

* Anterior à vacinação antitífica. 
** Posterior à vacinação antitífica. 
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Complemento R. Schick 
sérico 
Normal Negativo 

Normal Negativo 

Normal Negativo 

Normal Negativo 

Normal Negativo 

Normal Negativo 
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R. Widal 

H-posit. 
O-posit. 

Negativo 

Negativo * 
-x-

Negativo * * 
Negativo * 
-x-

H-posit. * * 
O-posit. 
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Na estimulação dos linfócitos "in vitro", tivemos 
resultados normais, em 5 dos 6 casos (valores normais 
superiores a 50%). 

Para os testes cutâneos: 
PPD 3 posit. em 6 
Tuberculina 4 posit. em 6 
Tricofitina 1 posit. em 4 

Para a inibição da migração dos leucócitos, 
resultados normais em 3 casos estudados. 

Identificação de linfócitos T e B, cujos valores 
normais devem ser superiores a 50% e 15 %, respec
tivamente, de 4 casos estudados, tivemos apenas al
terados os resultados referentes aos linfócitos B (casos 
IV e V) (vide tabela I1I). 

ausência de respostas à vacinação antitifóide e nú
mero reduzido de linfócitos B. 

Esperamos, com um número maior de casos, 
poder também efetuar as mesmas provas durante um 
período pós-operatório mais amplo, comparando-se o 
perfil imunológico às manifestações clínicas nos 
pacientes, ou seja, recidivas tumorais, sede e pro
porções das metástases, sobrevida, etc. 

RESUMO 

Os autores apresentam um estudo, ainda em fase 
inicial, de 6 pacientes portadores de carcinoma ve
sical, sob o ponto de vista imunológico. Realizaram 
provas para imunidade específica (humoral e celular) 
e inespecífica. 

COMENTÁRIOS Apesar de o estudo se encontrar ainda sem pos-
sibilidades para ser trabalhado estatisticamente, já 

Nos casos estudados, observamos respostas al- puderam ser constatadas respostas deficitárías, quan-
teradas referentes à imunidade humoral, tais como to às prova~ sobre imunidade humoral. 

TABELA UI 

Linfócitos 
Caso T (> 50%) Testes cutâneos 

B (> 15%) 

PPD: positivo 
VI Tuberc.: posit. 

Tricof: negat. 

PPD: negativo 
1II Tuberc.: negat. 

Tricof.: 

T:57% PPD: negativo 
11 B:16% Tu berc . : nega 1. 

Trieof.: negat. 

T:5001o PPD: positivo 
I B:20% Tuberc. : posi 1. 

Tricof.: 

T:60% PPD: negativo 
N B:9% Tuberc .: posit 

Tdeof.: negat. 

T:68% PPD: positivo 
V B:9% Tuberc.: posit. 

Tricof.: posit. 

SUMMARY 

The authors present a study, which is still in an 
mitial phase, of-six patients with vesical carcinoma, 
from the immunologica1 point of view. They realized 
experiments of specific and nonspecific celular and 
humoral immunity. 
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Estimulação MIF 
Linfócitos N < 70% N> 50% 

61% estimo 

60% estimo 7,5% 

67% estimo 56,5% 

35% estimo 12% 

54% estimo 

54% estimo 

A1though the study -has no possibility yet to be 
statistically worked out, deficient answers were 
already stablished with respect to the proofs of hu
moral immunity. 
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40 anos de experiência do diagnóstico e 
tratamento da incontinência urinária na mulher 
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Atualmente, ainda há muita confusão e diver
gências a respeito da incontinência urinária e seu 
tratamento. Na verdade, em muitos meios, aparen
temente adiantados, a indicação terapêutica é feita de 
modo empírico, sem a prévia preocupação de deter
minar a causa da incontinência. 

A desobediência a esse velho adágio "Qui bene 
CLiagnoscit, bene curat", conduz fatalmente a inú
meros fracassos. O meu primeiro trabalho sobre a in
continência urinária na mulher foi publicado em 
agosto de 1931. Em 1932, em colaboração com J.M. 
Cabello Campos, divulguei a técnica da uretrografia 
na mulher. quando ressaltei a importância desse exame 
radiológico no diagnóstico das causas da incontinên
cia urinária, descrevendo, com o nome de "sinal do 
colo", o desaparecimento do ângulo que normalmente 
se observa no orifício uretral interno e demonstrando 
as modificações da topografia vésico-uretral e da con
formação interna do canal. A existência do sinal do 
colo foi aceita pela grande maioria dos autores que se 
ocuparam do assunto e, após os trabalhos de Jeffcoate 
e Roberts, a sua importância foi universalmente 
reconhecida. Outros trabalhos foram por mim pu
blicados, em 1932, 1938, 1940 e 1956, chegando a 
conclusões práticas quanto ao diagnóstico etiológico 
da incontinência urinária na mulher e ao seu trata
mento. Propus e adotei a designação de "incontinên
cia uretral" para aquela que se processa através da 
uretra e que a maioria dos autores chama "incon-' 
tinência de esforço", denominação que não abrange 
todos os casos, porquanto nos mais graves a incon
tinência se manifesta mesmo independentemente de 
qualquer esforço. Outras denominações, como "in
continência ortostática" e "incontinência funcional", 
também são inadequadas. O trabalho que, em 1961, 
apresentei ao VII Congresso Brasileiro da Cirurgia 
repete-se agora, reforçado por mais 10 anos de obser
vações. 

É fundamental a diferenciação entre incontinên
cia, enurese e micção urgente: a primeira é perda pas
siva de urina (sem contração do detrusor), a segunda é 
micção involuntária e só percebida depois que se 
realiza (com contração do detrusor) e a última é 
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micção imperiosa, que resulta de um desejo incoer
cível de urinar, associando-se freqüentemente à 
polaciúria. Também não se deve confundir com a ver
dadeira incontinência a "iscúria paradoxal" (ou falsa 
incontinência), escoamento de urina gota a gota 
devido a regurgitação, em casos de retenção completa 
com grande distensão vesical. A incontinência (como 
também a enurese, a micção urgente e a iscúria 
paradoxal) É apenas um sintoma e só pode ser enun
ciada como diagnóstico a título provisório, isto é, en
quanto a sua verdadeira causa ainda não foi escla
recida. Ela pode processar-se pela uretra (incontinên
cia uretral) ou através de comunicação anormal entre 
o aparelho urinário e o genital ou o meio exterior (fís
tulas, vícios de conformação). No presente trabalho, 
será encarada tão-somente a incontinência uretral (in
continência e occlusione vesicae imperfecta) , sintoma 
encontrado em 10 a 14% das pacientes que procuram 
os ambulatórios de ginecologia. 

O aparelho esfincteriano, que normalmente im
pede o escoamento da urina contida na bexiga, 
apresenta sensíveis diferenças nos dois sexos. Na 
mulher, seu principal componente é o esfíncter liso, 
descrito de diferentes maneiras pelos autores, mas 
que, segundo Von Ludinghausen, é constituído por 
duas alças musculares que se entrecruzam lateral
mente e promovem o fechamento do orifício uretral 
interno em forma de fenda transversal. tracionando-o 
em sentido contrário. A alça superior é aberta na 
frente e circunda o orifício por detrás, enquanto a alça 
inferior, que corresponde exatamente àquela descrita 
por Heiss na bexiga masculina, circunda o orifício na 
frente e é aberta posteriormente (fig, 1). Outro fator 
de igual importância para o fechamento uretrovesical 
é representado pelos meios de fixação e sustentação 
do esfíncter e da uretra, que, por intermédio deles, se 
prendem à sínfise púbica. Os principais componentes 
do aparelho de fixação e sustentação vésico-uretral 
são, além do tecido conjuntivo dependente do reti
nacu/um uteri, a fascia pubo-vesico-cervicalis, des
crita por Bonney e Watson, e os ligamentos usual
mente chamados pubovesicais, que, como bem pon
dera Robert F. Zacharin, devem denominar-se pu
bo-uretrais. Segundo esse autor, à sustentação da 
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bexiga, do colo vesical e da uretra depende essencial
mente de tais ligamentos, que de cada lado se com
põem de 3 feixes (anterior , intermediário e posterior, 
sendo este o mais resistente) ; são homólogos dos li
gamentos puboprostáticos do homem. O esfincter es
triado ou voluntário (rhabdosphincter) tem valor 
secundário na mulher, cujas fibras provêm do mús
culo transverso profundo do períneo. Os feixes pu
bococcígeos do músculo elevador do ânus também são 
um fator auxiliar do fechamento vésico-uretral. 
Outros fatores auxiliares são o coxim erétil , formado 
pela espessa rede venosa existente na submucosa do 
orifício uretral interno e da própria uretra , e as pregas 
da mucosa do orifício uretral interno, as quais se en
caixam reciprocamente. 

~
, " ' l 

~ 
Fig. 4 - Esquema do aparelho de fechamento vesico-uretral (se
gundo H . Hartl) . 1 - 'alça do lissosphincter que traciona ...... & 

trás ; 2 - alça do liRsoRphincter que trac10na para diante; 3 -
rede venosa ( tt'cido cavernoso); 4 - ligamento pubo-uretral; 
5 - rhabdosphincter : 6 - fáS(!ja pubo-vesioocervical; 7 - dia-

fragma urogenltal 
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A incontinência é completa, total ou absoluta, 
quando o escoamento de urina é permanente, qual
quer que seja a posição da enferma. Ê parcial, incom
pleta ou relativa, quando só se apresenta em conse
qüência de maior ou menor aumento da pressão in
travesical, que acompanha uma elevação da pressão 
intra-abdominal: na marcha ou na posição ereta (in
continência ortostática), ou por contração dos mús
culos abdominais (tosse, espirro, riso, esforço de 
carregar um objeto pesado, etc.): é a chamada incon
tinência de esforço. Há , assim, vários graus de incon
tinência relativa, em que pelo menos no decúbito a 
bexiga é continente. As mais das vezes é dessa espécie 
a incontinência típica da bexiga feminina: ao aumen
to da pressão intra-abdominal, segue-se a expulsão de 
um pequeno jato de urina. 

Uma anamnese cuidadosa deve sempre preceder 
qualquer exame da paciente. Ê muito comum que 
uma enferma se queixe de "urina solta" e que, pelo in
interrogatório, se verifique tratar-se apenas de uma 
polaciúria, ou desta associada a micções urgentes. In
dagando-se a maneira como se dá o escoamento anor
mal de urina, é geralmente fácil determinar se es
tamos diante de uma incontinência verdadeira ou de 
algum daqueles sintomas que, para a paciente, po
dem significar a mesma coisa, mas que, de início, 
orientam o especialista, de modo mui diverso na ex
ploração diagnóstica do caso. Quando há incontinên
cia absoluta ou relativa acentuada, a compressão da 
bexiga no exame vagino-abdominal pode provocar a 
saída de urina; às vezes, mesmo, a compressão do 
hipogástrio é capaz de determiná-la - é o sinal de 
Heddaeus-Wagner, que evidencia insuficiência grave 
do esfíncter. Para afirmar-se que uma incontinência é 
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verdadeiramente uretral, é mister excluir-se, por um 
exame minucioso, a existência de vício congênito e de 
fístula. Também o exame do sistema nervoso se impõe 
para averiguar uma possível neuropatia. 

A uretrocistoscopia é de emprego obrigatório. 
Nas formas mais pronunciadas de incontinência, é 
comum observar-se o sinal de Aleixejew-Schramm, 
descrito primeiramente no homem como conseqüên
cia de lesão do sistema nervoso: é uma depressão 
acentuada do contorno posterior do orifício uretral in
terno e da parede uretral subjacente. Resulta de lesão 
grave do esfíncter ou de qualquer outro fator que im
peça seu fechamento. 

O emprego da cistometria çarece de valor para o 
diagnóstico da causa da incontinência, pois é evidente 
que, se for perfeito o funcionamento do aparelho de 
fechamento, não poderá existir incontinência, por 
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mais elevada que seja a pressão intravesical. Muito 
maior importância tem a esfincterometria para se in
vestigar diretamente o estado do aparelho de fe
chamento. Soferman, Ochshorn, Homonal acon
selharam a esfincteroquimografia, praticada com a 
introdução de dióxido de carbono através da uretra. 
Esses dois exames são, sem dúvida, muito úteis para 
comprovar o funcionamento do esfíncter, mas não são 
necessários na prática. 

A cistografia tem pouco ou nenhum valor para o 
diagnóstico da causa da incontinência. Muito mais 
concludentes são os dados fornecidos pela uretrocis
tografia ou, melhor ainda, pela simples uretrografia. 
Esta. praticada com menos de 10 cm de contraste 
iodado, de preferência oleoso, fornece imagem nítida 
de toda a uretra e especialmente do orifício uretral in
terno, enquanto este, na uretrocistografia, freqüen
temente fica encoberto pela imagem da bexiga cheia. 

_Deve ser feita pelo menos em posição oblíqua da 
paciente e com duas exposições - em repouso·e com 
esforço da paciente para defecar. Nesta última, é que 
geralmente se obtêm os dois sinais que nos orientam 
para a indicação terapêutica: o sinal do colo (contorno 
arredondado do orifício uretral interno, somente pos
terior ou também anterior, podendo chegar à for
mação de verdadeiro funil) , e alterações da topografia 
vésico-uretral. O primeiro significa deficiência do. es
fíncter e o segundo indica lesão do aparelho de fixação 
e sustentação vésico-uretral Conservo-me fiel à téc
nica com que, em 1931, inaugurei esse método de ex
plor~ção, em colaboração com Cabelo Campos, por
quanto é a mais lógica, simples, fácil, eficiente e 
barata, não exigindo nenhum aparelhamento es
pecial. A uretrocistografia miccional, muito em voga 
nestes'últimos anos, não é indicada nos casos de in
continência porque a abertura do orifício uretral, 
equivalente ao sinal do colo, aparece sempre no ato da 
micção normal. 

Geralmente, são de origem obstétrica as lesões 
que conduzem ao desenvolvimento da incontinência 
uretral. Não é raro observar-se no puerpério uma in
continência relativa, que acaba por desaparecer es
pontaneamente. Em muitos casos, a incontinência só 
vai manifestar-se na menopausa: a razão é que as 
lesões do aparelho de fechamento vésico-uretral 
podem manter-se compensadas até que, com a atrofia 
pós-climatérica dos tecidos pélvicos, o aparelho de 
sustentação vésico-uretral se enfraquece e sobrevém o 
sintoma. O prognóstico da incontinência é sempre 
mais desfavorável após o climatério. 

A terapêutica da incontinência uretral apresenta 
três aspectos: preventivo, médico e cirúrgico. O 
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tratamento preventivo é tarefa do obstetra que, no 
trabalho de parto, deve evitar os fatores .que provocam 
as lesões causadoras da incontinência: manobras 
operatórias violentas ou brutais, espera demasiada no 
período expulsivo e proteção excessiva do períneo, 
sendo esta afastada por meio de uma episiotomia 
oportuna. No decurso da gravidez, encontram plena 
indicação os exercícios destinados a fortalecer a mus
culatura do assoalho pélvico e do períneo, inteira
mente análogos aos que se aconselham para o tra
tamento médico. 

No tratamento médico, merecem destaque os 
hormônios sexuais e a ginástica do esfíncter, proposta 
por Arnold H. Kegel. 

A terapêutica hormonal foi iniciada .com es
trogênios e, mais tarde, também foram empregados 
androgênios. Como são necessárias doses elevadas, 
estes últimos provocam sinais de masculinização, pelo 
que nunca os empreguei. Entretanto, tenho bastante 
experiência com o benzoato de estradiol em injeções 
de 5 mg, com intervalos de 2 a 4 dias, que propor
cionam rápido desaparecimento da incontinência de 
esforço. Seu efeito, mais nítido nas pacientes em 
menopausa, costuma cessar, apenas interrompida a 
me.dicação. Há casos em que a incontinência reincide 
em grau' muito leve, sendo facilmente tolerada pela 
paciente. O inconveniente do método está no freqüen
te apareciment(') .de hemorragia de privação, seme-· 
lhante à menstruação, após a cessação dele. 

O método de Kegel consiste em executar repe
tidas contrações dos músculos pubo-coccígeos, para o 
que a paciente deve ser especialmente instruída e pode 
ser fiscalizado com o uso do perineômetro, qu~consta 
de uma câmara pneumática para ser introduzida na 
vagina"e ligada por um tubo flexível a um manômetro.' 
aner6ide. 

Kegel cita 84% de curas e Jones 69%. Seria 
lógico esperar que essa ginástica, que reforça os mús
culos pubococcígeos, só produzisse resultado na in
con tinência devida à insuficiência esfíncteriana, mas 
a minha observação é de que também atua favoravel
mente em casos com lesão do aparelho de sustentação 
vésico-uretral Todavia só em raras enfermas observei 
desaparecimento 'da incontinência: 'geralmente, ob-. 
têm-se melhoras nítidas, mas não totais, que muito 
satisf~zem a paciente, fazendo-a às vezes desistir de 
uma operação já programada. 

Convém recordar que, na prática, é comum a 
concomitância de incontinência uretral com sintomas 
decorrentes de uretrite crônica e que, não raro, o 
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tratamento local desta acarreta pronunciada melhora 
da incontinência e até mesmo o seu completo desa
parecimento, quando é ligeira. Essa verificação coin
cide com a de D.W. Warrell e C. Scott Russel, que 
obtiveram 60% de curas com o tratamento local an
tiinflamatório, em 38 casos. 

Inúmeros têm sido os procedimentos cirúrgicos 
propostos para o tratamento da incontinência uretral 
na mulher, o que prova a reduzida eficácia da maioria 
deles .. Efetivamente, muito~ não têm o menor fun
damento com vistas à etiopatogenia da incontinência, 
sobre o que venho insistindo em publicações ante
riores. 

A operação fundamental para a correção da in
continência uretral é a de Delly aperfeiçoada, também 
denominada "KeIly-Kennedy", plástica muscular 
direta (Stoeckel) ou "plástica parietal simples" (Mar
tius). Entretanto, como essa técnica, com a suas 
variantes, nem sempre' restaura definitivamente a 
topografia .vésico-uretral e proporciona apenas 70 a 
75% de curas duradouras, há necessidade de associar 
a ela uma técnica complementar que traga maior 
garantia de cura, sempre que a uretrografia demons
trar lesão do aparelho de sustentação vésico-uretral ou 
deficiência grave do esfíncter. Nesse sentido, a minha 
experiência aponta como mais eficiente e digna de 
confiança a "plástica piramidofascial de Güebetl
Stoeckel''; efetuadapor muitos cirurgiões há cerca de 
50 anos (figs. 7 alO). Quando a sua indicação é ácer
tada, a percentagem de cura se abeira dos 100%. O. 
seu único inconveniente está na freqüência com que se 
observa eventração pós-operatória (15% nos meus, 
casos).,' 

Tem estado muito' em voga, nos últiinos20 anos, 
a operação de Marshall, ~Marchetti e Krantz. Ê de 
execução mais fácil do que a plástica· de Goebell
Stoeckel, mas restaura apenas a topografia vésico
uretral e não oferece percentagem de cura duradoura 
superior à da operação de Kelly (75%), podendo per
manecer o sinal do colo na uretrografia pós-operatória 
(figs. 11 e 12), o que já era de se esperar, uma vez que 
o esfíncter não é reparado. Daí ter eu associado a 
operação de MarshaIl-Marchetti-Krantz à de Kel1y, 
como fez BaIl, mas mesmo assim·.qbservei falhas apÓs 
pou'cos meses. Não pôde, pois, ser considerada 
tratamento de confiança. Verificação semelhante 
consta de vários trabalhos publicados nos últimos 
anos, com,o o de Ralph C. Benson, que obteve 76% de 
cura em 1 ano e 75,3% em 3 anos, o que indica que as 
reincidências se manifestam praticamente dentro do 
primeiro ano. 
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Foram criadas várias técnicas operatórias de in
terposição muscular, em que se colocam entre a 
uretra e a vagina músculos ou retalhos musculares da 
vizinhança e até da coxa. Delas obtiveram melhor 
aceitação a interposição do reto interno (musculus 
gracilis), principalmente segundo o método de De
ming, e a operação de Martius, que consiste na inter
posição do bulbocavernoso para complementar a 
plástica muscular direta. Obtive alguma experiência 
com a técnica de Martius: o resultado, inicialmente 
ótimo, só se mantém em 66% dos casos, manifestando
se a recidiva sempre dentro do primeiro ano. Ê por is
so que essa técnica se acha abandonada. 

Outra operação que obteve certo sucesso é a de 
Ingelman e Sundberg, que consiste no deslocamento 
do meato uretral externo para a proximidade do 
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clitóris, complementado pela aproximação dos mús
culos pubococcígeos e bulbocavernosos . Ê um pro
cedimento empírico, que não corrige as lesões cau
sadoras da incontinência uretra!. 

Em resumo: conforme minha experiência, duas 
operações devem ser indicadas para o tratamento da 
incontinência uretral - a de Kelly, ou plástica mus
cular direta, e a plástica de Goebell-Stoeckel. A 
primeira, que deve sempre ser feita, só é suficiente nos 
casos em que há apenas deficiência do esfíncter, sem 
lesão do aparelho de sustentação vésíco-uretral . Se a 
uretrografia mostrar a existência dessa lesão, deve-se 
praticar também a plástica de Goebell-Stoeckel, com 
a técnica original ou modificada (Aldrigge, etc., 
operações de alça). 

Marcos
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RESUMO 

O autor estuda a forma de incontinência urinária 
mais freqüentemente encontrada na mulher, à qual 
deu a simples denominação de "incontinência ure
traI", definindo-a como a que se processa pelo próprio 
canal uretral, sem vício congênito de conformação, 
fístula, infiltração cancerosa ou lesão nervosa. 

As suas principais conclusões são as seguintes: 

1 - A incontinência uretral na mulher é causada por 
lesão do aparelho de fechamento vésico-uretral 
ou dos seus meios de sustentação e fixação, ou 
ainda por esses dois fatores conjugados. 

2 - O diagnóstico da causa da incontinência uretral 
pode ser feito com facilidade pela uretrografia. 

3 - A terapêutica pode ser incruenta ou cirúrgica, 
estando esta indicada quando a uretrografia 
revela lesão grave do esfíncter ou do aparelho de 
sustentação e fixação vésico-uretral 

4 - A operação fundamental para a correção da in
suficiência do aparelho esfincteriano é a de Kelly 
aperfeiçoada, que se designa como "plástica 
muscular direta" (Stoeckell), "plástica parietal 
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simples" (Martius) ou suas variantes (Kennedy, 
etc.). Quando a uretrografia mostra lesão do 
aparelho de sustentação e fixação vésico-uretral, 
é necessário associar-se à operação de Kelly uma 
técnica complementar capaz de restaurar a 
topografia vésico-uretral Somente assim se pode 
obter cura duradoura da incontinência em alta 
percentagem de casos. 

5 - Baseado na sua experiência, o autor dá preferên
cia à plástica piramidofascial de Goebell-Stoec
kel, que, praticada na base de um diagnóstico 
correto, proporciona mais de 90% de curas 
definitivas. São igualmente aconselháveis as 
modificações dessa técnica, sempre baseadas na 
suspensão vésico-uretral por meio de alças 
aponevróticas, sendo todas conhecidas pela 
denominação genérica de "operações de alça" 
(sling operations). 
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SlJMMARY 

The A. reports on feminine urinary incontinence, 
so-called "uretral incontinence," which many be 
easily diagnosed by uretrography. Surgícal reatment, 
employing the kwlly techmique. is the best one. 
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A chamada síndrome da menúria, termo criado 
por Youssef, I em 1957, caracteriza-se por amenor
réia aparente com canal cervical permeável, hema
túria cíclica e perfeita continência urinária. Devido à 
raridade destes casos, é que resolvemos publicar dois: 
um do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hos
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto e outro do Serviço de Urologia da San
ta Casa da Misericórdia de Araraquara. 

A etiopatogenia da menúria é ainda muito dis
cutida pelos autores e ocorreria nos casos de fístulas 
vésico-uterinas, cujo orifício de comunicação entre a 
bexiga e útero se localizaria acima do limite superior 
do istmo uterino. 

Nessa região, haveria um verdadeiro esfíncter de 
musculatura lisa, que só se abriria pelo aumento da 
pressão íntra-uterina devido ao acúmulo de sangue 
menstrual. 

A presença desse aparelho esfincteriano parece 
ser comprovada pelos trabalhos de Palmer " West
men.1 , BoreU, Fernstrom"e Youssef I, que demons
traram radiologicamente a presença de um esfíncter 
funcional ao nível do istmo, embora outros autores 
neguem sua existência. 

Sendo a pressão intra-uterina maior que a pres
são intravesical (chegando a 80 mm), o sangue 
menstrual entra para a bexiga através do pertuito fis
tuloso. 

Além disso, formar-se-ia, ao nível da fístula, 
como que um mecanismo valvular, facilitando a pas
sagem do útero para a bexiga e dificultando o inverso. 

Quanto à patogenia da fístula vésico-uterina, sua 
maior freqüência dá-se em cesárias abdominais. 

Como, nesse tipo de cesária, a incisão é feita 
acima do limite superior do istmo, porção do corpo 
frouxamente aderente ao peritônio, a fístula localiza
se ali, ocorrendo então a menúria. 

O fato acima explica também o pequeno número 
de fístulas vésico-uterinas em virtude do limite su
perior da bexiga raramente ultrapassar a região acima 

. mencionada. 
A incidência é baixa e cita-se o 10 caso na lite

ratura em 1947, de Laffont e Ezes 5, Ingelman, Sund
beerg s, Musset e Manzigarbe 7, (2 casos). 

O primeiro caso na literatura nacional é o de 

APRESENT AÇÃO DE 2 CASOS 

Caso 1 - M.A.C.M., Rg. 15831 (Ginec. e Obsto 
HC) 33 anos, fem., cas., bras., prendas domésticas. 

A paciente refere que, aproximadamente, há 2 
anos, durante a primeira menstruação que apresentou 
após cesárea, notou a urina avermelhada, com pe
quenos coágulos sangüíneos. 

A urina tornava-se hematúrica, com coágulos, 
antes das menstruações. 

Nos antecedentes, revelava 3 cesáreas anteriores. 

Exame físico geral 

Cicatriz mediana infra-umbilical, resultante de 
laparatomia. 

Exame ginecológico: Períneo normal. 
O exame especular não mostrou nenhum pertuito 

fistuloso vaginal, não se notando perdas de urina. 
Útero em anteversoflexão, com características 

normais e anexos livres. 
Urografia excretora: Normal. 
Cistografia: Ã distensão da bexiga com contras

te, não houve evidência de trajeto fistuloso. 

Azevedo 8 (1965) Fig. 1 _ Histerografia, vendo-se a bexiga contrastada. 
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Fig. 2 _ Histerografia, apos ('urre,ào da fístula. 

Cistos copia: Orifício na região retrotrigonal logo 
após a barra interuretérica, meatos livres e mucosa 
vesical com características normúis. 

Histerografia: Houve passagem do contraste para 
a bexiga. 

Firmado o diagnóstico de fístula vésico-uterina, a 
paciente foi levada à cirurgia no dia 23/3/65. 

Achado cirúrgico 
Fístula vésico-uterina (puntiforme), com intensa 

fibrose e aderências no segmento inferior do corpo 
uterino. 

Passos técnicos 
1) Incisão abdominal (transperitoneal) 
2) Libertação da bexiga do corpo uterino com 

dificuldade, devido a aderências, até a in
dividualização da fistula. 

3) Reavivamento dos bordos fistulosos 
4) Sutura da fístula vesical em 2 planos com 

categut 2-0 cromado, suturando-se a fístula 
uterina com um ponto do mesmo fio. 

o pós-operatório decorreu normalmente, ficando 
a paciente com sonda vesical durante 20 dias. Voltou 
um mês após, para controle, não revelando a histe
rografia qualquer extravazamento para a bexiga. 

CASO 2 - T.P.S.L. Rg. 1.034 (Urol. Sta. Casa 
de Araraquara), 2S anos, fem., cas., bras., prendas 
domésticas. 

A paciente informa que há 6 anos fora submetida 
a uma cesárea, não tendo tido nenhum problema. 

Há 2 anos e 10 meSé3, fora novamente submetida 
a cesárea e, logo após, passou a eliminar sangue, de 
mistura com urina, na época da menstruação, nada 
saindo pelos genitais. 
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Como antecedentes de importância, a paciente 
referia um aborto e 2 cesáreas. 

Exame físico geral; 
Cicatriz abdominal resultante de cesárianas an

teriores. 
Exame ginecológico: Períneo normal. 
Ao exame especular, não se observou nenhum 

sinal de fístula urinária. 
Útero em anteversoflexão, com características 

normais. 
Anexos livres. 
Urografia excretora: Normal. 
Cistografia: Neste caso, como no antecedente, 

não se conseguiu contrastar o útero. 
Cistoscopia: Orifício fistuloso. mais ou menos do 

tamanho de uma polpa digital de dedo mínimo, na 
região retrotrigonal. 

Histerografia: Houve franca passagem de con
traste para a bexiga. 

Figs. 3 e 4 Nas 2 fotos, vemos perfeitamente jato de contraste 
saindo da tistula e enchendo a bexiga. 

65 

Feito o diagnóstico de fístula vésico-uterina, a 
pacient~ foi operada no dia 19/5/69. 
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Fig. 5 _ Histerografia no pós-operatório em que fora realizada his
terectomia subtotal, para fechamento da fístula. O contraste refluiu 
para a vagina. 

Achado cirúrgico 
Fístula na região do istmo uterino com intensa 

fibrose. 
Passos técnicos 

1) Incisão abdominal, usando-se a via trans
peritoneal. 

2) Histerectomia subtotal devido às aderências 
entre bexiga e útero. 

3) Exposição da fístula vesical com reavivamento 
dos bordos. 

4) Fechamento da fístula em 2 planos com ca
tegut 2-0 cromado. 

5) Fechamento do útero com o mesmo fio. 
6) Laqueadura das trompas. 

o pós-operatório foi tranqüilo, ficando a pacien
te com sonda vesical 30 dias. Voltou um mês após 
para controle, estando bem e com a fístula fechada, 
segundo demonstração clínica e radiológica. 

COMENTÂRIOS 

Nos dois casos por nós apresentados, não houve 
dificuldade em se estabelecer o diagnóstico, apresen
tando ambos quadro característico de menúria. 

As duas pacientes já haviam sido submetidas a 
cesáreas com fibrose e aderências no espaço vésico
uterino, condição que predispõe a formação de fís
tulas em apreço. 
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A cistografia em nossos casos revelou-se de pouco 
valor, não se conseguindo a passagem de contraste 
pela fístula, possivelmente devido ao fator já citado. 

A histerografia não deixou margem a dúvida 
como exame radiológico, confirmando nossas hi
póteses diagnósticas. 

A via transperitoneal foi usada devido às aderên
cias fibrosas, tendo-se, numa das pacientes, realizado 
histerectomia subtotal. 

Os pós-operatórios foram bons, voltando as 
pacientes sem sintomas, mostrando os exames de con
trole desaparecimento das fístulas. 

RESUMO 

Os autores apresentam dois casos de fístulas 
vésico-uterinas ambas com cesáreas iterativas e 
quadros característicos de menúria. 

O diagnóstico foi feito com precisão no pré-ope
ratório, cor,) cura cirúrgica das pacientes. 

Fazem comentários sobre etiopatogenia, diag
nóstico e tratamento de casos análogos encontrados 
na literatura. 

BIBLIOGRAFIA 

1 - YOUSSEF, A.F. Menouria following lower seg
ment cesarean section. Am. j. Obsto Gyn., 
73:759, 1957. 
YOUSSEF, A.F. The uterine isthms and its 
sphincter mechanism; a radiographic study. 
Am.J. Obsto Gny_, 75:1305, 1958. 

2 - PALMER, R. L'avortement habitueI à la lu
miere de l'histérographie manométrique em 
phase lutéale. Bruxelles Méd., :rl:409,.1950. 

3 - WESTMAN, A. Cito por YOUSSEF. 
4 - BORELL, U. & FERNSTROM, I. The sphinc

ter mechanism of the isthmus uteri; a radio
logical study. Acta Obst.Gny Scand. 23:7, 1953. 

5 - LAFFONT, A. & EZES, H. Fistule utéro-vé-
sicale à sens unique avec regles vésicales. Gynéc. 
et Obst., 46: 248, 1947. 

6 - INGELMAN-SUNDBERG, A. Cito por Youssef. 
7 - MUSSET, R. & MANZIGARBE, A. Unusual 

utero-vesical fistulas following abdominal section 
Presse Méd., 58: 763, 1950. 

8 - AZEVEDO, J.R; MALULI, A.M, GÓES, G.M. 
& FREIRE, J.G.C. Menúria em um caso de fís
tula vésico-uterina. Maternidade e Infância, 24: 
197, 1965. 



avaliação planimétrica da próstata no cão. 
relações métricas 

FERNANDO DA ROCHA CÂMARA - WILLIAM SAAD HOSSNE 

Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (SP) 

Do ponto de vista de pesquisa experimental, a 
mensuração da próstata no cão se reveste de interesse. 

A avaliação tem sido feita por toque retal', 
medida da circunferência e diâmetros da glândula' . 
paquimetria ?, mapeamento prostático ': campos 
magnéticos' e ultra-som". 

Alguns destes métodos não oferecem a precIsa0 
desejada; outros exigem aparelhagem sofisticada e os 
resultados nem sempre preenchem as condições 
necessárias para a experimentação. 

Procurando um método que permitisse avaliar a~ 
dimensões da próstata com o mínimo de manipulação 
e que fosse passível de repetição. ocorreu-nos a idéia 
de utilizar a planimetria da projeção plana da prós
tata! . 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizaram-se 57 cães machos. sem raça definida. 
de idade variável: () peso variou entre 12,5 e 29,5 kg 
(19,2 ± 3,6) e o comprimento entre 87 e 108 cm (95,6± 
5,5). Sob anestesia geral (pentobarbital sódico na 
dose de 30 mg/kg de peso). realizou-se, por lapa
rotomia mediana. a exposição vesical e prostática por 
dissecção romba. 

Após esvaziamento vesicaI, realizou-se a colo
cação de pinça de Allis na face anterior da bexiga, na 
linha média, a 3 cm do pólo cranial da próstata. Para 
apresentação da glândula, realizou-se tração mo
derada da pinça. medindo-se a distância de sua ex
tremidade ao tubérculo púbico; essa distância, em 
média de 7 cm, foi constante para cada animal. 

Realizaram-se dois traçados sucessivos do con
torno da próstata, com delimitação de seus lobos, 
sobre placas de vidro (fig. 1). As placas, com forma de 
hexágono irregular, foram umedecidas em sua face in
terna e apoiadas tangencialmente à face ventral da 
glândula, em sua porção média. Observador, sempre 
o mesmo, situou-se caudalmente ao cão, utilizando 
seu ponto próximo de convergência visual. 

Após transferir-se cada traçado para papel trans
lúcido, por superposição, mediu-se com planímetro 
polar A. Ott a projeção plana da próstata. Foram 
realizadas 2 mensurações por lobo (em cada traçado) , 
e a área de cada lobo obtida pela média aritmética. 

Os resultados foram submetidos à análise estatís
tica. 
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A 

Fig. 1 - Desenho esquemático. Técnica para obteRção do traçado 
da projeção plana da próstata. 
A - Aberta a cavidade, a bexiga é tracionada por meio de pinça de 
Allis; na placa de vidro (V), colocada sobre a próstata (P) é feito o 
desenho do contorno da glândula. 
B - Placa de vidro com o traçado de projeção plana da próstata. 
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RESULTADOS 

Para se aquilatar o erro do método, foram feitas, 
em 9 cães, em cada traçado, 4 mensurações planimé
tricas de'cada lobo e de toda a próstrata. Pela análise 
de variância, verificou-se não haver diferenças entre 
mensurações (Tabela 1). Comparando-se a diferença 
entre médias, notou-se não haver diferença signifi
cante entre o 10 e 20 traçados em cada animal (Tabela2l. 

TABELA 1 

Análise de variâncía. Diferença entre mensurações 
planimétricas em 2 traçados da projeção frontal da 
próstata. 

Traçado 

19 
29 

Lobo direíto 

F = 0,69(-) 
F =0,32(-) 

Lobo esquerdo 

F =0,21(-) 
F = 1,04(-) 

TABELA 2 

Total 

F = 1,99{-} 
F = 1,59(-) 

Diferença entre médias obtidas nos 10 e 20 

traçados. 

Lo bo direito Lobo esquerdo Total 

t = 0,41 (-) t = 0,54 (-) t = 0,07 (-) 

Em 7 cães, estudou-se a correlação entre as 
dimensões planimétricas, peso da próstata e peso do 
cão. Demonstrou-se haver regressão linear entre peso 
da próstata é dimensões de cáda lobo ou de toda a 
glândula (Tabela 3) (fig. 2). Estatisticamente, as 
retas das regressões, peso da próstata x dimensão do 
lobo direito e pelio da próstata x dimensão do lobo es
querdo são coincidentes. 

Em 57 cães, encontrou-se regressão significante 
(Tabela 4) entre dimensões-de cada lobo ou de toda a 
próstata com o peso do cão e com seu comprimento. 
Pela análise de regressão múltipla, com o intuito de 
comprovar se as regressões das dimensões da próstata 
com o peso e comprimento dO,cão eram verdadeiras 
ou se uma delas era espúria, verificou-se que a regres
são atuante é dimensão da próstata x peso do cão 
(Tabela 5) (fig. 3). 

Pela análise estatística, encontrou-se regressão 
significante entre as dimensões do lobo direito e do 
lobo esquerdo, bem como de toda a próstata com cada 
um dos lobos (Tabela 6) (fig. 4). 
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TABELA 3 

Grupo I-N. Análise de regressãO. Peso da prós
tata x dimensões. 

Regressões N a±sa b ± sb F 

Peso da próstata x 
dimensão do lobo 7 -9,2 ±4,6 6,6 ± 1,0 43,89 (+ +) 
direito 

Peso da próstata x 
-8,4± 3,6 6,3 ± 0,8 68,44 (+++) dimensão do lobo 7 

esquerdo 

Peso da próstata x 
dimensão total da 7 -6,9 ± 4,1 3,3 ± 0,4 55,67 (+++) 
próstata 

TABELA 4 

Análise de regressão. Dimensões planimétricas 
da próstata e peso e comprimento do cão. 

Regressão N 

Dimensão do 1000 
dIreito x compri- 57 
mento do cão 

Dimensão do lobo 

a ± sa b ± sb F 

--5,09 ± 2,96 0,09 ± 0,03 8,76 (++) 

esquerdo x compri- 57 -5,23 ± 3,35 0,09 ± 0,04 7,38 (++) 
menta do cão 

Dimensão total da 
próstata x compri- 57 -11,77 ±6,14 0,20± 0,06 9,83 (+++) 
menta do cão 

Dimensão do lo bo 
direito x peso do 
cão 

Dimensão do lobo 
esquerdo x peso do 
cão 

Dimensão total da 
próstata x peso do 
cão 

Peso do cão x com
primento do cão 

57 

57 

57 

57 

0,20±0,89 0,18±0,05 15,52 (+++) 

O,12±I,OO 0,19±0,05 14,38 (+++) 

0,31 ± 1,85 0,38±0,09 15,79 (+++) 

-75,44±21,88 O,99±0,23 19,22 (+++) 

Com a metodologia empregada, estudaram -se as 
dimensões planimétricas da próstata em 57 cães, en
contrando-se 3,7 ± 1,4 cm 2 para o lobo direito, 3,9 ± 
1,5 cm 2 para o lobo esquerdo e 7,5 ± 2,8 cru 2 para 
toda a glândula, 

PISCUSSÂO 

Não encontramos referências, na literatura, ao 
método por nós utilizado. 

Em pesquisas experimentais no cão, que per
mitam a exposição cirúrgica da próstata, acreditamos 



AV ALI AÇÃO PLANIMÉTRICA 

que a avaliação planimétrica 'da projeção plana da 
próstata pode constituir-se em método útil. 

O erro desse processo é desprezível, uma vez que 
não se encontram diferenças significantes entre men
surações e entre traçados obtidos em um mesmo 
animal. 

O método forneceu, também, dados interessan
tes, uma vez que permitiu demonstrar a existência de 
regressão linear entre dimensões da próstata e peso do 
cão, e entre peso da próstata e dimensões pl:tnimé
tricas. 

TABELA 5 

Análise de regressão múltipla. Dimensão pla
nimétrica da próstata e peso e comprimento do cão. 

Regressão 

Comprimento do cão 1,28 (-) 
Dimensão do 
lobo direito x 

Peso do cão 2,75 (+) 

Comprimento do cão 1,07 (-) 
Dimensão do 
lobo esquerdo x 

Peso do cão 2,71 (+) 

Dimensão total 
Comprimento do cão 

da próstata x 
1,46 (-) 

Peso do cão 2,70 (+) 

TABELA 6 

Análise de regressão. Correlação entre dimensões 
planimétricas dos lobos da próstata. 

Regressão N a ± sa b ± sb F 

Dimensão do lobo 
direito x dimensão 57 0,46±0,19 2,41 ±0,05 323,76 (+++) 
do lobo esquerdo 

Dime nsão total da 
próstata x dirnen- 57 0,08 ± 0,23 2,03 ± 0,06 1235,32 (+ + +) 
são do lobo direito 

Dimensão total da 
próstata x dimen- 57 0,47±0,19 1,82 ± 0,05 1570,73 (+++) 
são do lobo esquerdo 
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Peso da próstata (g) 

30,0 
/l Y = -9,2 + 6,6 x (lobo esquerdo) 

Y = -8,4 + 6,3 x (lobo direito) 

2[ Y = -6,9 + 3, 3 x 

10,0 

5,0 10,0 Dimensão planimétrica 

da próstala (em2) 

Fig. 2 - Regressões peso da próstata x dimensão do lobo direito 
(1); peso da próstata x dimensão do lobo esquerdo (1) e peso da 
prostrata x dimensão total (2) 

Dimensão planimétrica da próstata (cm2) 

I r Y = 0,20 + 0,18 x (lobo direilo x peso) l Y = 0,12 + 0,19 x (lobo esquerdo x peso) 

2 [Y = 0,31 + 0,38 x (Iolal x peso) 

lO 

69 

2 -------I 

15 2S (Peso do eão (Kg) 

Fig. 3 - Regressão dimensão do lobo direito x peso do cão (1); 
dimensão do lobo esquerdo x peso do cão (1); dimensão total da 
próstata x peso do cão (2). 
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Dimens.ão planirnétrica 
(lobos e glândula toda) 

10 

5 

5 

I[Y = 0,46 + 2,41 x (lobo direito x lobo es· 
querdo) 

2 Y = 0;08 + 2,03 x (dimensão total x lobo 
direito) 

y -:::: 0;47 + 1,82 x (dimensão total x lobo 
esquerdo) 

Dimensão planimétrica 

(lobos) 

Fig. 4 _ Regressão dimensão planimetrica entre lohos da próstata; 
dimensão total x dimensão de loho direito e loho esquerdo. 

RESUMO 
Os AA. propõem planimetria como um método 

de mensuração prostática no cão. Pelo estudo de 57 
cães machos, concluíram que o método é útil, seu erro 
não é significante e existe correlação entre o peso do 
cão e dimensões planimétricas da próstata, bem como 
entre peso da glândula e dimensões planimétricas. 

SUMMARY 
The AA. propose planimetry as a method for 

measuring the prostate gland in the dog. By studying 
57 male dogs they conclude that the method is useful, 
its error is not significant and there are correlations 
between the dog weight and prostatic planimetric 
dimensions and also between prostatic weight and 
prostatic planimetric dimensions. 
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implantação penoescrotal 
NEILTON G. I'RADO - ANTÔNIO F. BORTOLUCCI - PAULO C. CARVALHO - WALTER MANHÃES. 

Departamento de Urologia da EMECIU (UberlândiaJ. 

A implantação penoescrotal é uma malformação 
congênita rara e freqüentemente está associada a 
outras malformações do trato gastrintestinal baixo. 

Até abril de 1970, 17 casos foram publicados na 
literatura· médica mundial. São apresentados 2 casos, 
admitidos pelo Departamento de Urologia da Escola 
de Medicina de Uberlândia (EMECIU), sendo uma 
criança de 10 anos, sem qualquer outra anomalia, e o 
outro um paciente de 18 anos, que, além desta pa
tologia, apresentava fístulas urinárias escrotais as
sociadas (figs. 1 e 2). 

Francis ressaltou que a transposição penoescfotal 
é um achado comum em marsupiais. A exata em
briologia da penoescrotal não é conhecida. A hipótese 
mais viável, de acordo com Campbell, seria o retardo 
no desenvolvimento do tubérculo genital, o qual se 
torna o pênis no macho ou o clitóris na fêmea, en
quanto as pregas labioscrotais continuam a crescer 
normalmente, dando implantação alta do escroto e às 
vezes transposição completa. A explicação acima 
sugeriria que a condição também pode ocorrer em 
fêmea e, com razão, Meyer descreveu uma menina 
natimorta com deslocamento do clitóris e do lábio 
menor para a extremidade posterior do grande lábio. 

O tratamento deve ser sempre cirúrgico e a idade 
ideal, quando não há outras anomalias, parece ser aos 
8 anos. Os casos, que necessitam mais de um tempo 
operatório, devem ser iniciados mais precocemente, 
de modo que a operação seja completada dos 7 aos 9 
anos. 

APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

R. J., 10 anos, branco, natural de Goiatuba 
(Go), apresentou-se ao departamento com umahis
tória clínica de microfalo, tendo sido submetido a in
tervenção cirúrgica na idade de 4 anos, não sabendo 
referir o tipo de cirurgia realizada, porém apresentou 
uma cicatriz dorsal na implantação peniana e cica
trizes de herniorrafias bilaterais. Desde então, foi 
submetido a outras tentativas clínicas com tratamento 
hormonal, porém, sem sucesso. 

Ao exame físico dos genitais, verificou-se tratar
se de um pênis de dimensões normais, porém com im
plantação alta do escroto e que envolvia todo o pênis, 
sem anomalias urinárias associadas (esqu. 1). Seus 
exames clínico e laboratorial eram normais. 
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O paciente foi encaminhado à cirurgia corretora. 
A técnica operatória consiste em fazer com que a im
plantação dorsal do escroto passe a ser ventral, em 
relação ao pênis, haverido então necessidade de re
talhos para as respectivas rotações (esq. 2). 

Faz-se uma incisão semilunar com concavidade 
para baixo, imediatamente acima da implantação es
crotal (esq. 2), de extensão variável para cada caso. 
Outra incisão circundando o pênis na sua base e unin· 
do-as, tendo assim dois retalhos, "A" e "B" (esq. 3). 

Procede-se à dissecção e sua rotação, como mos
tra o esql~ema 4. Sutura-se em dois planos: sub
cutâneo e pele, pontos separados (esq. 5). Em todos 
os nossos casos, usamos fios de ácido poliglicólico 
(Dexon). 

O paciente evoluiu bem na enfermaria e foi dada 
alta no 50 P. O. 

J. R. M., 18 anos, branco, natural de Uberlândia 
(MG), foi encaminhado ao serviço com história de 
pênis "curto" e curvo e perdas de urina pelo escroto. 
Ao exame físico, constatou·se tratar-se de implan
tação alta de escroto, hipospádia e fístulas urinárias 
escrotais associadas; os exames clínico e laboratorial 
se mostravam normais. 

Foi encaminhado à cirurgia corretora. A técnica 
empregada foi semelhante à anterior e ocorreu sem 
dificuldade especial. Além das incisões anteriores, 
fez-se uma outra peniana ventral, para a ortofaloplas
tia, com ressecção do "chordee" (esq. 6 e figo 3). Nes
tá área ressecada, sutura-se o retalho "A" e, roda-se o 
retalho "B" (esq. 7) e procede-se a sutura em dois 
planos com pontos separados de Dexon 4-) como a 
anterior. 

A hipospádia é corrigida pela técnica mais 
apropriada para o caso. 

A evolução na enfermaria ocorreu também sem 
anormalidades e foi dada alta no 7° P.O. 

DISCUSSÃO 

A implantação alta do escroto é uma anomalia 
genital relativamente rara, devido a sua gravidade ou 
não; passa a ser não só incapacitante, como também 
acarretando para o paciente difíceis problemas de 
adaptação psicossociais. 

Nos casos acima relatados, a criança de 10 anos 
apresentava problemas de ordem educacional, com 
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distúrbio da conduta junto a seus colegas escolares; já 
o jovem, até então , complexado, incapaz de manter 
atividade sexual com o sexofemíníno , mostrava sem
pre uma personalidade retraída e angustiada. 

Em ambos os casos, houve uma nítida alteração 
de caráter e conduta. Logo nos primeiros dias de pós
operatório. os pacientes se mostravam mais rela
cionados . 

É uma técnica relativamente fácil e com resul
tados, não só cirúrgico-anatômico como da esfera 
psicossocial, excelentes. 

SUMÁRIO 

A literatura sobre o assunto foi revista e dois 
casos de penoescrotal foram acrescentados. A técnica 
cirúrgica empregada em suas correções e o pós
operatório foram abordados. 

SUMMARY 

The AA, after a review on the literature. present 
two cases of penilescrotal implantation. They report 
on the teehnique employed and post-operative resulfs. 

Fig. 1 - Implantação alta do escroto, com fístulas urinárias 1$

crotais associadas. 
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Fig. 2 - Mesmo pac.em.e, mlostJrancio a.~enltua.Ja curvatura pe
niana. 
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Fig. 3 - Tempo cirúrgico, mostrando a liberalização do choro 
dee". 

ESQUEMA 1 
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Fig. 4 - Aspecto tinal dl' transposição penoescrotal. A hipospádia 
será corrigida posteriormente. 

\'l . \ ..... 

ESQUEMA 2 
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ESQUEMA 3 ESQUEMA 4 

HIPOSPÃDIA 
ESQUEMA 5 ESQUEMA 6 
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ESQUEMA 7 ESQUEMA 8 
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São raros os tumores benignos da área genital, e 
mais raros ainda os de origem vascular, notadamente 
na forma associada penoescrotal. 

Os hemangiomas da esfera genital - compreen
dendo os de parede e os de pele genital - represen
tam 3% dos hemangiomas em geral-, e aparentemen
te são mais freqüentes na raça amarela"aumentando 
sua incidência com a idade 2, sendo raros em crian-

6 ças. 

RELATO DO CASO 

1.D .S., branco, 21 anos, brasileiro. 
O paciente apresentou-se à consulta, referindo 

que, desde há aproximadamente 6 meses, notou 
aparecimento de "caroço doloroso" no pênis e parede 
lateral direita do escroto, sem alterações da coloração 
da pele local, discretamente doloroso, de caráter 
progressivo. Negava antecedentes de traumas e he
morragia local. 

Os exames pré-operatórios, tais como hemo
grama, tempo de sangria, tempo de coagulação, 
uréia,' eram normais. 

Ao exame físico, o paciente não apresentava 
lesões vasculares em outros locais, exceto os genitais, 
onde apresentava lesão de aspecto varicoso, enove
lada, de consistência cística, pouco dolorosa à pal
pação, sem alteração de coloração cutânea, que 
abrangia raiz do pênis e parede lateral direita do es
croto; esta lesão não se acentuava com o esforço físico. 

O paciente submeteu-se à exérese cirúrgica das 
lesões venosas em toda a sua extensão. 

O exame anatomopatológico mostrou presença 
de grande número de espaços vasculares de luzes bem 
amplas, comunicações entre si e parede revestida in
ternamente de endotélio e externamente ora de tecido 
conjuntivo, ora de musculatura lisa. O diagnóstico foi 
de hemangioma venoso de parede penoescrotal. 

COMENTÃRIOS 

A etiopatogenia, bem como a época de incidência 
do hemangioma venoso, é bastante contravertida, 
de acordo com a literatura. 

Enquanto alguns autores, como Minimberg e 
Harley 7, e Simpson, LR. 6, atribuem natureza con
gênita ao hemangioma, o que explicaria sua incidên
cia nos recém-natos e na infância, outros, como Sut-
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ton K, atribuem o aparecimento do mesmo a um re
gime de hipertensão venosa ao nível das vênulas, as 
quais teriam suas paredes previamente debilitadas 
por ausência congênita de fibras elásticas. Esta teoria 
explicaria o aumento da incidência da patologia com 
a idade, principalmente após os 50 anos 4. 

De acordo com a literatura, neste caso havia 
apenas discreta dor à palpação. ausência de alteração 
da coloração da pele, e o paciente não apresentava 
antecedentes de trauma ou qualquer outra patologia 
venosa. Torna-se mister destacar o diagnóstico di
ferencial com outros tumores benignos de parede es
crotal, tipo lipoma, fibroma etc., bem como o impor
tante diagnóstico diferencial com varicocele. Acre
dita-se que lesões varicosas no hemiescroto direito 
principalmente antes da puberdade, cor respondem a 
hemangioma, ou a varicocele causada por situs inver
sus, ou patologia retroperitoneal ou trombose ve
nosa. No hemiescroto esquerdo, o diagnóstico di
ferencial torna-se bem mais difícil, dado que, pra
ticamente, a totalidade das varicoceles ocorrem neste 
lado. 

Para estabelecermos o diagnóstico diferencial, 
deveremos levar em consideração alguns fatores, tais 
como: época de ocorrência da doença - a varicocele 
ocorre predominantemente na puberdade -, en
quanto o hemangioma o faz em épocas diferentes; 
ausência de aumento do volume das lesões ao esforço 
físico - a varicocele sofre aumento de volume aos es
forços, enquanto o hemangioma, não; alteração da 
coloração cutânea - ocorre apenas nos hemangiomas 
de pele genital. 

O tratamento de eleição é o cirúrgico e o prog
nóstico é sempre bom. Simpson, J.R., acredita que, 
dado o fato de os hemangiomas, em geral, evoluírem 
para a remissão espontânea, a conduta deve ser con
servadora nos primeiros .s anos de vida. 

RESUMO 

Os AA. apresentam um caso raro de heman
gioma venoso da parede genital, na forma associada 
pen oe serota!. 

Ressaltam a importância de diagnóstico diferen
cial das lesões varicosas de hemiescroto direito e es
querdo, entre hemangioma e varicocele, e fornecem 
subsídios para tal. 
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SUMMARY 

The authors present a case of penoescrotal he· 
mangioma. Considerations were done about the in· 
cidence, differencÍal diagnosis and treatment. 

They conc1ude that surgery is the best form of 
treatment and that the disease must be differenciated 
from varicocele. really a common lesion. 
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contribuição ao estudo 
dos tumores do pênis no nordeste 

Do hospital Napoleão Laureanoi (Paraíba) 

INTRODUÇÃO 

Na verdade, os tumores malignos do pênis têm 
sido insistentemente estudados através dos tempos. 
Talves o caráter essencialmente mutilador, tanto da 
doença em si como da própria terapêutica, envolven
do um órgão que tem sob sua responsabilidade uma 
série de problemas psicossociais, seja o motivo dessa 
mesma insistência. 

Com essa premissa nos animamos a analisar 136 
casos por nós trátados no Hospital de Câncer "Na
poleão Laureano", no período de 9 anos (1962-1971) , 
estudando o comportamento da doença entre nós, 
convictos de que, assim, também participamos dessa 
preocupação geral. 

2. Métodos de Estudo e Análise dos Dados 

O nosso material, composto de 136 casos ca
tálogados em nossos arquivos, no período de 1962 a 
1971, foi abordado sob vários aspectos. De início, 
dividimos os nossos pacientes em 3 categorias sócio
econômicas: A - B - C. 

No grupo A, estão catalogadas as pessoas de bom 
nível sócio-econômico; no grupo B, incluímos os 
pacientes que se situam em nível sócio-econômico 
médio e no grupo C colocamos os da classe indigente. 

O gráfico I mosÍl'a a incidência de Ca de pênis 
nos diversos grupos. 

incidência de Ca de pênis nas 3 categorias sócio-econômicas. 
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No gráfico n, analisamos a incidência dos tu
mores malignos do pênis nas várias faixas etárias, 
mostrando que é na 40 década da vida onde ela mais 
freqi.ientemente aparece e que nas 2a e 7a a incidência 
é bem menor. 
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Incidência de tumores do pênis em relação à faixa etária. 
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No gráfico In, analisamos a incidência dos 
tumores do pênis ano por ano a partir de 1962, onde 
observamos uma variação relativamente pequena de 
número de casos. 

62 63 64 6S 66 67 68 69 70 71 

Incidência de tumor do pênis por ano, a partir de 1962. 

No gráfico IV, mostramos a freqüência da fimose 
nos 136 casos de tumores do pênis estudados, obser
vando que 50% dos nossos pacientes apresentavam 
fimose; 450/0 não tinham fimose associada e; em 5% 
não tivemos condições de saber, com segurança, se 
tinham ou não fimose. 

SjFIMOSE CjFIMOSE 

Incidência de fimose nos 136 casos de tumor do pênis. 



TUMORES DO PÊNIS 

No gráfico V, observamos o fator higiene. Aliás, 
foi esse dado que mais nos impressionou e aquele 
grupo sócio-econômico C, constituído em geral por 
pacientes proveniente da zona rural, onde as con
dições higiênicas são precárias e o hábito da limpeza 
da glande quase não existe, e mais alguns da classe B, 
contribuiram com 93% dos casos. 
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Condições higiênicas dos 136 casos de tumores do pênis analisados. 

No gráfico VI, fizemos uma sucinta análise his
tológica dos 136 casos em estudo e observamos uma 
marcada predominância do tipo carcinoma espino
celular (epidermóide) 650/0 bem diferenciados, cerca 
de 30% do tipo medianamente diferenciado e 2.8% 
anaplásicos. O tumor mesenquimal (sarcoma) 
apareceu uma única vez nesses 9 anos. 
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Classificação histológica dos nossos casos. 

CONCLUSÕES 

O carcinoma do pênis representa uma neoplasia 
relativamente freqüente em nosso meio, corresponde 
a 5.53% das neoplasias diagnosticadas no Estado da 
Paraíba no período de 1962-197l. 

O Ca do pênis mostrou uma maior predominân
cia em pacientes situados na 4 a e 5 a décadas da vida, 
especialmente na faixa etária de 40 a 50 anos. 

Em nossos pacientes, observamos uma quase 
completa falta de higine dos órgãos genitais. Este 
dado, associado à fimose (encontrada em aproxi
madamente 50% dos nossos casos) parece representar 
um tator de extraordinária importância no desenvol-
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vimento de Ca do pênis em nosso meio. A maioria dos 
nossos pacientes são provenientes de zonas rurais 
afastadas, onde a educação sanitária é precária e/ou 
inexistente. 

A incidência de Ca do pênis em nosso meio 
parece não sofrer uma alteração progrssivamente 
crescente, a julgar pela uniformidade dos nossos 
dados obtidos no presente trabalho. 

Praticamente em todos os casos examinados, o 
carcinoma do pênis mostrou um notável grau de 
diferenciação. Menos freqüentemente, as neoplasias 
apresentaram-se menos diferenciadas ou anaplásicas. 
Apenas, um tumor mesenquimal (leiomiosarcoma) foi 
observado em nosso material. 

RESUMO 

Os autores analisaram 136 casos de tumores 
malignos do pênis tratados no Hospital Napoleão 
Laureano (João Pessoa), estudando o comportamento 
da doença em relação a vários parâmetros, dando ên
fase especial ao fator sócio-econômico (higiene). 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O carcinoma do pênis é uma neoplasia de origem 
epitelial, que, geralmente, começa na glande ou no 
prepúcio próximo ao sulco bálano-prepucial. O cres
cimento é de início lento, agindo a fáscia de Buck 
como uma barreira ao mesmo. Uma vez atingidos os 
corpos cavernosos, o crescimento é rápido, devendo-se 
ao bom suprimento sangüíneo. O corpo esponjoso em 
torno da uretra é envolvido por último e as metástases 
ocorrem por embolismo linfático, inicialmente nos 
gânglios inguinais, piorando o prognóstico. 

A incidência é variável, ocorrendo principalmen
te na população de baixo nível sócio-econômico e com 
baixos padrões de higiene. 

O esmegma é agente carcinogênico, quando 
abrigado abaixo do prepúcio, em pacientes porta
dores de fimose. A circuncisão é, portanto, importan
te método profilático para o carcinoma do pênis, 
principalmente quando se observa a baixa incidência 
entre judeus e maometanos circuncisados na infância. 

A maioria dos casos de carcinoma do pênis 
ocorre entre a sa e a 7a décadas, não parecendo haver 
qualquer susceptibilidade racial. 

O tratamento pode ser cirúrgico, quimioterápico 
e radioterápico. 

A amputação parcial, de 1,5 a 2 cm, proximal
mente à lesão, é adequada na maioria dos casos sem 
metástases inguinais. D coto uretral deve ser abun
dante, pois sempre há retração. 

Ê feita dissecção radical bilateral dos gânglios in
guinais, quando existem alguns gânglios com metás
tases demonstradas pela biópsia. 

Dependendo do estágio da neoplasia, uma am
putação total com uretrostomia perineal e dissecção 
ganglionar bilateral deve ser realizada. 

O tratamento quimioterápico com a bleomicina 
foi proposto por Ichikawa (1973), isoladamente ou as
sociada à radioterapia. 

Kyalwazi, em Uganda, usou a bleomicina em 
pacientes que recusavam cirurgia, observando regres
são total em 3 pacientes, regressão parcial em 11 
pacientes, resposta inadequada em 7 pacientes, 
exigindo amputação, e nenhuma resposta em 1 pa
ciente. 
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A radioterapia pode ser usada localmente em 
lesões precoces e pequenas. Como as metástases gan
glionares são radiorresistentes, a radioterapia teria 
pouco valor em casos avançados. 

MA TERIAL E MÉTODOS 

Estudou-se a casuística do carcinoma do pênis do 
Serviço de Urologia da 14a Enfermaria da Santa Casa 
da Misericórdia do R. J., nos últimos 30 anos. Trata
se de 32 casos, com idades variando entre 22 a 77 
anos, com predominância entre a sa e 7a décadas 
(Tabela I). A maioria dos casos ocorreu na raça bran
ca. O tempo entre o início dos sintomas e o diagnós
tico da neoplasia variou de 1 mês a :; anos, predo
minando a faixa de 1 a 6 meses (Tabela 11). 

O tratamento (Tabela III) foi basicamente cirúr
gico, com 22 casos de amputação parcial, sem es
vaziamento ganglionar, 1 caso de amputação parcial, 
com esvaziamento ganglionar, 6 casos de amputação 
total, com esvaziamento ganglionar. 

Em 3 casos de amputação parcial, sem esva
ziamento ganglionar, associou-se o tratamento com a 
bleomicina na dose total de 300 mg (15 a 30 mg r. V. 
por vez, 2 vezes por semana). 

A radioterapia foi associada a 2 casos de am
putação parcial, com esvaziamento ganglionar. 

Três pacientes recusaram qualquer tratamento. 

RESULTADOS 

Os melhores resultados de nossa casuística foram 
observados em pacientes submetidos à amputação 
parcial, sem infiltração ganglionar. 

A bleomicina e a radioterapia foram usadas no 
nosso Serviço como coadjuvantes do tratamento cirúr
gico, não tendo sido, entretanto, observadas dife
renças significativas nas sobrevidas. 

A Tabela IV resume as nossas observações, 
quanto à sobrevida. 

Em 15 casos, são incluídos pacientes que não 
retornaram ao serviço após um ano da cirurgia. 
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TABELA I 

IDADE 20-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
71-80 

TOTAL 

Idade mínima 22 
Idade 

Branca 
COR Parda 

Preta 

máxima 77 

TABELA II 

21 casos 
7 casos 
4 casos 

4 casos 
6 casos 
4 casos 
9 casos 
7 casos 
2 casos 

32 casos 

anos 
anos 

Tempo entre o iní
cio dos sintomas e 
o diagnóstico 

1 - 6 meses 
7 - 12 meses 

Mais de 12 meses 

Tempo máximo 
Tempo mínimo 

TABELA III 

TRATAMENTO 

5 anos 
1 mês 

15 casos 
8 casos 
9 casos 

Amputação parcial, si esvaziamento ganglionar 22 casos 

Amputação parcial, cl esvaziamento ganglionar 1 caso 

Amputação total, cl esvaziamento ganglionar 6 casos 

Bleomicina (associada à amputação parcial si 
(esvaziamento ganglionar) 3 casos 

Radioterapia (associada à amputação parcial, 
cl esvaziamento ganglionar) 2 casos 

Sem tratamento 3 casos 

SOBREVIDA 

1 a 3 anos 
3 á 5 anos 
5 a 10 anos 
Mais de 10 anos 
Sem dados 

TABELA IV 
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8 casos 
1 caso 
4 casos 
1 caso 

15 casos 

RESUMO 

Os autores, após breves .considerações sobre o 
carcinoma do pênis, citam a experiência do Serviço de 
Urologia da 14 a Enfermaria da Santa Casa da Mi
sericórida do Rio de Janeiro. 

SUMMARY 

The AA., after brief considerations about penile 
carcinoma, report on their own experience at their Ser
vice of U rology . 
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