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Editorial 

o ENSINO CURRICULAR DA UROLOGIA 

João Átila Rocha (*) 

"La spécialisation médico-chirurgicale partage toutes 
les responsabilités de la profession médicale. On ne 
peut s y préparer, on ne peut s y consacrer sans satis
faire aux mêmes exigences." 

(Félix GUYON, 1914) 

Encarando o ensino da Urologia sob seus dois aspectos, curricular e pós-graduado, 
mIo se estará procurando segmentá-lo ou fragmentá-lo, antes se quer escaloná-lo nas duas 
modalidades de sua execuç([o: a primeira representa a participaç([o da especialidade na 
formaç([o global do futuro médico, fornecendo-lhe conhecimentos básicos relacionados 
com as doenças urológicas, conhecimentos que, em pé de igualdade com os pertinentes a 
outros setores especializados, contribuem para que aquela formaç([o se complete no sentido 
generalista, ou panorâmico, que caracteriza o objetivo das nossas escolas médicas. A se
gunda significa o aperfeiçoamento desses conhecimentos urológicos, requerido por quem, 
já formado, pretenda dedicar-se à prática da especialidade. 

No nosso entender, cada uma das duas modalidades de ensino da Urologia - na 
realidade gradaç6es desse ensino - merece ênfase proporcional aos objetivos que preten
da. Se à segunda, que forma o especialista, se atribui importante papel e se imp6e posiç([o 
vertical, mIo menor é a importância da primeira, porque deve despertar a atençi10 do for
mando também para as doenças urológicas, que, como as demais doenças, n([o podem es
tar ausentes do seu aprendizado. 

Pensamos que na sistemática do ensino curricular da Urologia a instruçi10 aos 
alunos deva ser extensa na medida suficiente para lhes transmitir um conceito compreen
sível do paciente portador de afecç([o urológica, e dessa afecç([o. Um programa de apren
dizado clínico, tanto quanto possível objetivo, da observaç([o urológica, da sintomatologia 
urológica, dos exames subsidiários, acompanhado do estudo da patologia envolvida pela 
especialidade nos parece necessário, sem exigências por demais especializadas, mas sem 
menosprezo do que possa servir na prática clínica a quem n([o é especialista. 

Ao iniciarmos as aulas de cada ano, costumamos advertir nossos alunos de que, de 
forma nenhuma, pretende o curso curricular fazer de cada um deles um urologista, mas 
também que n([o seria admissível, dado o inegável relevo das doenças urológicas no tra
balho clínico, que, por n([o serem especialistas, ficassem eles alheios ao mínimo necessário 
para reconhecê-las. 

Esse ensino básico à generalidade dos alunos redunda, outrossim, em prestigiamen
to da especialidade, e em beneficio dos doentes, que podem assim ser mais cedo e mais 
adequadamente encaminhados às investigaç6es diagnósticas e aos cuidados terapêuticos do 
urologista. 

É também do ensino curricular que têm nascido as "vocaç6es" urológicas: esta
giários e residentes têm começado a perceber sua inclinaçi10 para a especialidade, exa
tamente a partir dessa fase de aprendizado geral. 

(*) Professor Titular de Urologia, Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Paraná. 
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flagrantes hist6ricos 

Nesta sessão (28.7.30) falou, no grande expe
diente, o Dr Pinheiro Machado sobre "provas de cura 
da blenorrhagia". Antes de abordar o assunto de sua 
palestra, informou ele aos presentes sobre as mo
dificações que introduzira no uretroscópio de De
mouchy, visando sua melhor e mais prática utili
zação. Passa depois a analisar as várias provas de cura 
da blenorragia, enumerando, em seqüência, 1) a 
prova de pausa de tratamento, 2) a da cerveja e do ál
coo~, 3) a do nitrato de prata, 4) a das massagens 
uretrais, prostáticas ou das vesículas, 5) a da uretros
copia, 6) a do congresso sexual e 7) a da cultura do es
perma, concluindo, face a sua experiência, que não se 
deve considerar curado um paciente apenas quando 
não são notados filamentos na urina e gota na expres
são uretra!. A cura é avaliada pela negativação em 
todas as provas de cura e ausência do germe cau
sador da infecção. Sentenciou, ainda, Pinheiro 
Machado que o paciente clinicamente curado somente 
deverá casar-se dois meses após a conclusão do 
tratamento. Comentaram esse trabalho, exaltando 
seu valor e oportunidade, os Drs. Estelita Lins, Cum
plido Sant' Anna e Sylvio Pinheiro Guimarães. O Dr. 
Rolando Monteiro teceu comentários em tomo da es
permocultura, mostrando que é possível o falseamen
to de resultados quando o material é colhido por ex
pressão ou evacuação fisiológica. Por sua vez, pro
curou o Dr. Crissiuma Filho demonstrar que a prova 
de congresso sexual é "anti-prophylatica", preferindo 
ele propender para o "recurso de mãos mercenarias" 
(como definiu a masturbação), processo esse preferido 
na Clínica Urológica de Marion, em Paris. 

Na sessão de 11.8.30, o Presidente da SBU, Prof. 
Ugo Pinheiro Guimarães, informou à Casa sobre 
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providências já adotadas, visando a realização do 10 

Congresso Brasileiro de Urologia. Disse, ainda, haver 
solicitado audiência ao Presidente da República para 
tratar desse assunto. O plenário designou comissão 
constituída pelos Profs. Ugo Pinheiro Guimarães e 
Estelita Lins e pelos Drs. Rolando Monteiro, Alvaro 
Moutinho e Souza Figueiredo para entrevistar-se com 
o Primeiro Mandatário da Nação, no Palácio do 
Catete, no Rio de Janeiro (DF). 

Nessa mesma sessão (11.8.30), Rolando Mon
teiro, em nome do Sindicato Médico Brasileiro, 
ofereceu as instalações dessa Instituição para que ali 
passassem a realizar-se as reuniões ordinárias dá SBU 
durante as obras de construção da nova sede da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia. Esse oferecimento 
foi aceito por unanimidade. 

Ainda no expediente dessa sessão, o Dr. Souza 
Figueiredo apresentou o balanço financeiro da So
ciedade, desde sua fundação em 1926, apontando na 
ocasião as necessidades mais urgentes, visando a as
segurar o bom andamento dos trabalhos da SBU. 
Ressaltou, entre outros, a impressão de seu Estatuto, 
trazendo em anexo a relação completa de seus as
sociados. 

O Dr. Guerreiro de Faria submete à apreciação 
do Presidente a idéia de se convidar o Dr. Jesuino de 
Albuquerque (pai de nosso consócio Paulo F. de Al
buquerque) para repetir na SBU a brilhante confe
rência que o mesmo realizara na Sociedade de Me
dicina e Cirurgia, sobre o "tratamento das prostatites 
e hipertrofias da próstata por método especial". 



complicações urol6gicas em 44 pacientes submetidos 
a homotransplantação renal 

A.C.P. MARTINS - ADAUTO JOSE COLOGNA - AUREO JOSE CICONELLI 
AGENOR S. FERRAZ - M. M. A. MARQUES - HEYLTON S. SUAID 

Da Faculdade de Medicina Ribeirão Preto (USP) 

Tanto a uremia pré-existente como o uso de 
drogas imunossupressoras reduzem consideravelmen
te a capacidade de cicatrização dos transplantados, 
tornando-os também mais suscetíveis às compli
cações. Por esta razão, as complicações continuam 
sendo responsáveis pela perda de porcentagem grande 
de órgãos e de indivíduos submetidos a homotrans
plantação, apesar de todos esforços e tentativas para 
desenvolvimento de técnicas seguras de reconstrução 
do T.U. 

Desde o início, várias técnicas foram empre
gadas; assim, na fase inicial usou-se a anastomose 
uretero-cutânea, considerada ultrapassada. 

A uretero-ureterostomia, uretero-pielostomia, 
pielo-pielostomia têm sido usadas com pouca fre
qüência devido à incidência elevada de fístulas, bem 
como por causa da dificuldade para correção das 
complicações quando aparecem. A implantação 
uretero-vesical tem sido a preferida na maioria dos 
centros de transplantes renais, porque é considerada a 
mais segura e também a que oferece maior numero de 
opções para correção de eventuais complicações. 

Foram realizados, desde 1968 até o momento 
deste levantamento, 44 homotransplantes. Com ex
ceção de 4 crianças, nas quais os rins foram colocados 
na região lombar por via transperitoneal, todos os 
receptores restantes tiveram os rins transplantados na 
fossa ilíaca direita ou esquerda, de acordo com a 
necessidade. 

Em 1 paciente apenas empregou-se a recons
trução do trato urinário através da ureteroneocistos
tomia,e nos restantes 43 pacientes empregamos a im
plantação uretero-vesical por via extravesical. De 
rotina, foi deixado cateter ureteral durante 2-4 dias do 
pós-operatório e sonda vesical de 4-6 dias. Em alguns 
casos, o cateter e a sonda vesiçal foram deixados por 
tempo prolongado. 

Como medicação, os receptores receberam ce
falo tina, 4 g/ dia, para profilaxia de infecção urinária 
nos 10 primeiros dias de p.o. A imunossupressão 
obedeceu ao esquema clássico de prednisona 2-4 mg/
kg e azatioprina 3-5 mg/kg nos primeiros dias, além 
de radioterapia no local. Com o passar do tempo, as 
doses de azatioprina e prednisona foram reduzidas 
para 1-2 mg/kg e 0,5-1 mg/kg, respectivamente. Al
guns pacientes receberam também a GAL como 
imunossupressão adjuvante. 
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Pudemos observar que ocorreu fístula urmana 
em 4 dos 44 pacientes transplantados, corresponden
do a incidência de 9,09%, sendo que somente pacien
tes que receberam rins de cadáver é que apresentaram 
fístula. 

O único receptor, em que foi realizada urete
roneocistostomia intravesical, apresentou fístula 
vésico-cutânea a partir do 40 dia p.o.; tentou-se a 
vesicorrafia 2 vezes e a fístula persistiu até o 4° mês, 
ocasião em que o paciente faleceu devido à septicemia 
por fungos oportunistas (Aspergillus e Mucon). 

Nos demais casos, as fístulas urinárias ocorreram 
por necrose total (1 paciente) ou em "patch" (2 pa
cientes) do 1/3 distaI do ureter. 

Para o diagnóstico das fístulas ureterais, ba
seamo-nos nos seguintes dados: febre, dor no local do 
enxerto, leucocitose uroexcretora e uretrocistografia, 
pois nesses pacientes foi feito diagnóstico antes que 
houvesse extravasamento espontâneo de urina através 
da pele. Num dos pacientes, além dos sintomas e 
sinais acima referidos, houve também diminuição do 
volume urinário e aumento dos níveis de uréia e 
creatinina. 

Uma vez estabelecido o diagnóstico de fístula 
ureter ai , fez-se a sondagem vesical de demora e 
drenagem cirúrgica do local. Um dos pacientes fa
leceu 1 mês após o transplante, em conseqüência de 
AVC, e outro 4S dias após, devido a septicemia por 
pseudomonas cultivadas do local da fístula. Em am
bos, a função renal era normal e o extravasamento 
persistiu até a ocasião do óbito. O 3° paciente, com 
fístula ureteral, foi operado duas vezes; na 1 a cirur
gia, fez-se cistotomia e cateterismo ureteral de de
mora, pois o paciente apresentava necrose em "patch" 
do ureter; persistiu o extravasamento de urina, o 
paciente foi levado novamente à cirurgia para exe
cução de uretero-ureterostomia, utilizando-se o ureter 
do receptor. Esta cirurgia não foi bem sucedida, per
sistindo o extravasamento por mais de um ano, 
ocasião em que função renal deteriorou em conse
qüência de rejeição humoral crônica. A necropsia, 
verificou-se a existência de abscessos renais por fun
gos. Em todos os pacientes com fístula, diminuímos a 
dose de corticóide para facilitarmos o processo de 
cicatrização. Em nenhum paciente houve relação com 
episódios de rejeição. 

Em dois pacientes, ocorreu o refluxo vésico-u
reteral, sendo que em 1 caso ocorreu na vigência de 
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A.C.P. MARTINS "ET AL." 

infecção urmana (Pseudomonas aeruginosa) , que 
desapareceu com a esterilização da urina. O outro 
paciente com refluxo vésico-ureteral foi transplantado 
com rim de cadáver, e o refluxo foi achado ocasional. 
A árvore pielocalicial do rim transplantado é normal e 
as análises de urina feitas mensalmente negativas. Por 
isso, contra-indicamos a correção cirúrgica do re
fluxo. 

Um dos nossos pacientes apresentou obstrução 
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ureteral nos primeiros dias, devido à compressão do 
ureter pelos vasos epigástricos, sendo reoperado e 
feita ligadura dos vasos, retirando-se assim a obs
trução. 

A ocorrência de fístulas urinárias apenas em 
pacientes transplantados com rim de cadáver parece
nos ocasional e decorrente do número relativamente 
pequeno de casos. O refluxo vésico-ureteral também 
não constitui problema grave para os pacientes. 
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amilase, lipase e pancreatite aguda 
em alotransplante renal 

H.1. SUAID - A. C. P. MARTINS - A. S. FERRAZ - J. CORNICELLI
S. M. LEHFELD - R. Y AMASAKI 

Trabalho realizado no HC - FMRP - USP 

A incidência de pancreatite aguda em pacientes 
alotransplantados oscila entre 2% a 4%, embora 
existam referências de maiores freqüências. 

Os níveis da amilase plasmática nestes pacientes 
são altos, embora não o'corram sinais clínicos de pan
creatite aguda. 

Pacientes com insuficiência renal, aguda ou 
crônica, têm os níveis plasmáticos da amilase e lipase 
çlevados. O cletlrance renal da amilase é proporcional 
ao clearance de creatinina. Na insuficiência renal 
crônica, dificilmente a amilase atinge valores duas 
vezes ao normal, enquanto que na insuficiência renal 
aguda os níveis plasmáticos da amilase e lipase sofrem 
aumento proporcional aos valores da creatinina 
plasmática. 

Os nossos resultados são relacionados nas tabelas 
1 a S. 

Para os valores plasmáticos da amilase e lipase 
pré e pós-hemodiálise, não houve diferença signifi
cante entre os valores médios das amostras. 

O transplante renal interfere com os níveis plas
máticos da amilase e lipase. A lipase atinge valores 
normais após o transplante; entretanto, a amilase 
plasmática, embora sofra diminuição, permaneceu 
acima dos valores normais. O teste para duas médias 
mostrou nível de significância entre as médias antes e 
após transplante para amilase e lipase menor que 1 %. 

Ocorreu pancreatite aguda em 1 paciente em 
preparo para transplante renal, após nefrectomia 
bilateral, com percentual de 2,2% entre 44 pacientes 
preparados e 3,1 % entre 32 pacientes nefrectomi
zados bilateralmente. 

Após o transplante renal, ocorreram 3 casos, 
dando um percentual de 6.8% 

V ários autores admitem como causa do aumento 
da freqüência da pancreatite aguda, em alotransplan
te renal e em outras afecções, o uso de corticoste
róides. 

Entretanto, não podemos deixar de observar que, 
em alotransplante renal, se usa também azatioprina 
como medicação imunossupressora, e que esta me~ 
dicação pode estar envolvida rio processo. 

O nosso percentual de pancreatite aguda está 
maior que o indicado na literatura. Isto pode ser ex
plicado pelo número de pacientes alotransplantados 
ser pequeno. 

Os níveis plasmáticos de amilase e lipase estão 
elevados, como referido pela literatura em pacientes 
com insuficiência renal. A hemodiálise não interfere 
com estes níveis, podendo mesmo ocorrer um pequeno 
aumento, não significante, como no mostrado para 
amilase. Este aumento provavelmente ocorreu devido 
à hemoconcentração causada pela hemodiálise. 

Para lipase, houve diminuição da média dos 
níveis plasmáticos, não significante. 

Com a realização do alotransplante renal, houve 
uma queda significante dos níveis plasmáticos de 
amilase e lipase, embora a amilase permanecesse em 
níveis elevados. Esta ocorrência talvez seja devida à 
imunossupressão, principalmente pelo uso de cor
ticosteróides. 

Entretanto, não podemos admitir como causa de 
aumento da amilasemia a imunossupressão, ou outros 
fatores, como a infecção por exemplo, uma vez que 
não temos os índices do clearance da amilase pelo rim 
alotransplantado. 

AMILASEMIA, LIPASEMIA E PANCREATITE AGUDA EM ALOTRANSPLANTE RENAL 

AMlLASE PRÉ E PÔS-HEMODIÁLISE 

HEMODIÁLISE 

PRÉ 

PÔS 

Â = DESVIO PADRÃO 

X = MEDIA 

HC - FMRP - USP 

N° AMOSTRAS 

13 

11 
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A 

281,25 

272,13 

X 

411,08 

518,56 

Z 

0,95 

0,95 

ÃREA CORRESPONDENTE AO Z 32.89% 
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AMILASEMIA, LIPASEMIA E PANCREA TITE AGUDA EM ALOTRANSPLANTE RENAL 
LIPASE PRÊ E PÓS-HEMODIÃLISE 

HC - FMRP - USP 

HEMODIÃLISE N° AMOSTRAS ~ X z 

PRÊ 14 179.60 421.55 1.28 

PÓS 16 168.89 339.56 1.28 

6= DESVIO PADRÃO ÁREA CORRESPONDENTE AO Z 39.97% 
X = MÊDIA 

AMILASEMIA, LIPASEMIA E PANCREA TITE AGUDA EM ALOTRANSPLANTE RENAL 
AMILASE PRÊ E PÓS-TRANSPLANTE 

HC - FMRP - USP 

TRANSPLANTE N° AMOSTRAS ~ ,X z 

PRÊ 52 245.89 506.93 2.84 

PÓS 91 281.44 378.94 2.84 

6.= DESVIO PADRÃO ÁREA CORRESPONDENTE AO Z 49.77% 

X = MÊDIA 

AMILASEMIA, LIPASEMIA E PANCREATITE AGUDA EM ALOTRANSPLANTE RENAL 
LIPASE PRÊ E PÔS-TRANSPLANTE 

HC - FMRP - USP 

TRANSPLANTE N° AMOSTRAS 6. X z 

PRÊ 45 198.83 326.47 3.31 

PÓS 53 279.96 165.72 3.31 

~ = DESVIO PADRÃO ÁREA CORRESPONDENTE AO Z 49.95% 
X = MÊDIA 

AMILASEMIA, LIPASEMIA E PANCREATITE AGUDA EM ALOTRANSPLANTE RENAL 

PANCREATITE AGUDA - 44 PACIENTES 

HC - FMRP - USP 

APÓS NEFRECTOMIA BILATERAL (32) 1 caso 3.1% 

APÓS ALOTRANSPLANTE RENAL 3 casos 6.8% 
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a lombotomia vertical posterior na pielolitotomia 
HENRIQUE GUACHALLA 

INTRODUÇÃO 

Embora a cirurgia urológica tenha progredido 
bastante, em diferentes setores, haja vista o pioneiris
mo nos transplantes, paradoxalmente, no campo da 
litíase renal, as técnicas são praticamente as mesmas 
dos fins do século passado e primeiros decênios do 
atual. Procuramos, neste pequeno trabalho, trazer a 
nossa experiência, embora bem sucedida, mas li
mitada a dezessete casos, empregando a técnica 
preconizada por Gil Vernet, em 1965. A escassa 
bibliografia, a respeito do assunto, obrigou-nos a 
tatear em técnica ainda pouco explorada. Vale, con
tudo, o mérito do caminho aberto. 

HISTÓRICO 

A primeira nefrolitotomia foi feita em 1880, por 
Morris, seguindo-se, 1 ano depois, a' primeira pie
lolitotomia executada por Beck 2

; desde então, o cál
culo renal continua a receber o mesmo tratamento, 
embora a nefrolitotomia tenha decrescido de 37 para 
11 %, no período de 1911 a 1938, e para 5%, na fase 
até 1950, segundo estatísticas do Karolinska Sjuk
huset. Já a pielolitotomia ascendeu a 22 para 95%, 
na mesma revisão. O acesso, a basculação, a tração 
do pedículo, inconvenientes todos inerentes ao afã da 
exérese pura da concreção, continuam os mesmoS. 

TÉCNICA OPERATÓRIA 

A lombotomia vertical posterior descrita por Gil 
Vernet 1 é uma modificação da operação preconizada 
por Simon, diferençada, dentre outros atos, pela 
secção do quadrado lombar, que aqui é poupado. 
a) - Posição do paciente 

O operando fica em decúbito lateral com ligeira 
inclinação. As dificuldades anestésicas devem ser 
contornadas por uma respiração mais controlada, 
face à pressão que se exerce sobre o tórax do paciente, 
os membros pélvicos levemente inclinados para baixo, 
tornando, assim, o lombo mais elevado. 
b) - O ato cirúrgico 

1) A incisão da pele, vertical, é feita paralela
mente à coluna vertebral, a mais ou menos 5cm ou 3 
dedos transversos sobre a massa sacro-lombar. 

2) Incisados a pele e o tecido celular subcutâneo, 
escasso, atingimos o plano músculo-aponeurótico do 
grande dorsal, expondo a massa sacrolombar, cuja 
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borda lateral é rebatida, por afastadores, para a linha 
média. 

3) A lâmina aponeurótica do músculo transverso, 
bastante delgada surge, então, no plano seguinte, 
sendo incisada longitudinalmente junto com o 
quadrado lombar, próximo à incisão do transverso. 

4) A aponeurose, livre assim do quadrado lom
bar, fica totalmente exposta e, finalmente, quando a 
borda externa é repuxada em direção à coluna ver
tebral, penetra-se na fossa lombar. 

5) Identificado o bacinete, repara-se-o com dois 
pontos separados de categute simples 3-0, praticando
se uma abertura longitudinal, seguindo-se a retirada 
do cálculo. Não cabem aqui maiores considerações 
sobre as vantagens ou desvantagens da abertura lon
gitudinal ou transversal do bacinete, motivo de po
lêmica entre numerosos autores. 

6) O fechamento do bacinete é variável. Em um 
caso, apenas, deixamos aberto o orifício, por achá-lo 
demasiado estreito. Nos demais, executamos o fe
chamento com dois pontos separados de categute sim: 
pIes 3-0. 

7) A síntese dos planos superiores inicia-se, após 
a drenagem da fossa lombar, com tubo de borracha 
- lOch., usado de rotina, de preferência ao dreno 
laminado tipo Penrose. O fechamento se faz com 
categute simples 2-0, em dois planos. O primeiro, da 
aponeurose transversalis e o segundo, do músculo 
grande dorsal. A pele recebe uma sutura à Donatti, 
com linho O ou seda preta. 

INDICAÇÓES 

Embora Gil Vernet tenha adotado, em sua ex
periência, a lombotomia vertical posterior, mesmo na 
retirada de cálculos coraliformes ou incnlstados nos 
pequenos cálices, não tivemos a oportunidade de em
pregá-la em tais condições, preferindo, então, a in
cisão clássica. Isto não indica que o ace!)so preco
nizado viva das exceções ou seja chamado para casos 
restritos. Procuramos apenas, dentre um contingente 
maior de portadores de cálculo de bacinetes e alte
rações da junção pielureteral, empregá-la apenas nos 
litiásicos puros, com dinâmica íntegra da junção 
pielureteral, comprovada após exaustivo controle 
radiográfico. 

CASUÍSTICA 

No Serviço de Urologia do Hospital de Clínicas 
da Faculdade de Ciências Médicas (antigo Hospital 
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de Clínicas Pedro Ernesto), tivemos, a oportunidade 
de indicar e executar a lombotomia vertical posterior 
em 4 (quatro) pacientes e auxiliar em mais 4. 

RESULTADOS 

Em todos os casos, a exérese do cálculo não 
apresentou maiores óbices, conseguindo-se plena
mente o intento. 

Os 17 pacientes receberam alta ao fim de 7 dias 
de operados, deambulando todos após 24 horas. 

O dreno, mobilizado no primeiro dia, foi retirado 
no dia imediato. 

O extravasamento da urina manifestou-se, em 6 
casos, nos dois primeiros dias, desaparecendo depois. 
No caso S, não houve extravasamento de urina e, no 
número 7, verificou-se a mais longa perda urinária (S 
dias). 

A retirada dos pontos da pele se deu do 7° ao 14° 
dias, já com o paciente ambulatório. 

À exceção do caso 8 (oito), que apresentou hipe
restesia do trajeto abdominogenital por uma quinze
na, os demais de nada se queixaram. 

A dor no local operado foi, segundo consenso 
geral, perfeitamente tolerável e de pequena inten
sidade. 

Todos os operados elogiaram a incisão realizada, 
que não lhes prejudica a movimentação, além do fator 
estético. 
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CONCLUSOES 

1) As fibras musculares não são seccionadas, 
somente as aponeuroses, o que diminui o risco de hér
nias. 

2) A secção nervosa é excepcional, tanto do 12° 
intercostal como do abdominogenital. 

3) Não há complicações sensitivas nem motoras 
da parede. 

4) Não há parestesia nem paralisia dos músculos 
oblíquos. 

S) A pélvis é atingida, via posterior, direta e per
pendicularmente, sem necessidade de bascular ou 
liberar o rim. 

6) Ê a única via que permite a pielolitotomia "in 
situ", o que compensa plenamente, julgamos nós, o 
óbice de impossibilitar um tratamento da junção 
pielureteral discinética. 

7) O. pequeno manuseio do órgão Q1mmui a 
celulite, tão freqüente nos outros acessos, e que tor
nam o órgão tão difícil de ser manuseado nos casos em 
que seja necessária uma nova intervenção. 

8) Pela localização e dimensões, tem plena 
aceitação estética pelos pacientes, principalmente no 
sexo feminino. 

9) Não é dolorosa, permitindo uma deambulação 
tranqüila nas primeiras vinte e quatro horas. 

10) A massa muscular conservada íntegra e a fal
ta de manuseio do órgão, assim como a pequena aber
tura do trato urinário impedem o extravasamento 
prolongado da urina. 



fistula uretero-vaginal. quando operar? 
NEILTON O. PRADO - PAULO CESAR DE CARVALHO - FERNANDO BORTOLUCCI 

ISMAEL RESENDE 

Da Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia (MO) 

o fator mais comum nas lesões ureterais é o bis
turi do cirurgião, principalmente nas intervenções 
pélvicas, quer sejam nas patologias tocoginecológicas, 
proctológicas e/ou vasculares, etc. 

Nas cirurgias ginecológicas, a incidência de lesão 
ureteral é aproximadamente de 0,5% a 7%, sendo o 
pico mais alto desta freqüência em torno de 2,42%. 
Wertheim cita uma porcentagem de 10% nas suas in
tervenções cirúrgicas radicais. 

N a mulher, as principais intervenções cirúrgicas 
que acidentalmente lesam o ureter são as histerec
tom ias abdominais ou vaginais, vaginoplastias, col
porrafias, remoção da cérvix uterina, excisão de cistos 
ovarianos, ressecções abdominoperineais, etc. 

As lesões dos ureteres são decorrência ou do 
ferimento cortocontuso do ureter total ou parcial, 
ligadura, lesões com comprometimento da sua ir
rigação sangüínea, fibroses tardias ou não, decorrentes 
de um tratamento radioterápico ou mesmo cirúrgico. 
De conformidade ao tipo da lesão, da sua extensão, 
da sua localização, teremos um determinado quadro 
clínico (fístulas urinárias precoces e tardias, hidro
nefroses, etc.) e a respectiva conduta médico-cirúr
gica. 

MATERIAL 

Três pacientes foram selecionadas para ilustrar 
as peculiaridades que existem nos casos de fístulas 
uretero-vaginais iatrogênicas, contrariando uma in
flexibilidade de conduta nestes casos. 

Caso I 

M.C.A., 28 anos, casada, natural de Uberlândia 
(MG). Paciente deu entrada no serviço de Obstetrícia 
com um quadro de aborto espontâneo no primeiro 
trimestre de gravidez. Após curetagem, como ainda 
perdia sangue vaginal, procedeu-se a histerectomia 
abdominal; era portadora de útero bicórneo e, como o 
sangramento era do corno direito, fez-se a hemi-his
terectomia direita. No 15° P.O., a paciente deu en
trada no Dep. de Urologia com queixa de dores lom
bares direitas. Ao exame radiológico - Urografia ex
cretora (UGE) (fig. 1), mostrou exclusão renal direita, 
aparecendo um discreto nefrograma. Foi indicado um 
cateterismo retrógrado, para melhor estudo, a ser 
realizado nos próximos três dias; porém, no dia desse 
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exame, a paciente apresentou fístula urinária vaginal 
(180 P.O.). Foi então feito uma UGE (fig. 2), que 
mostrou melhor a via urinária direita, porém, com 
grande retardo de eliminação do contraste. Onze dias 
depois - portanto, 29° P.O. - a urina recanalizou 
para a bexiga, diminuindo o débito urinário vaginal e 
aumentando o vesical (fig. 3); na UGE, vê-se um 
ureter direito estenosado, com um delgado pertuito da 
recanalização urinária. Decidimos observá-la por cer
to tempo, porém sempre em concordância e permis
são do quadro clínico-laboratorial. Trinta dias depois, 
repetimos aUGE (fig. 5), que mostrou a normali
zação da via excretora do lado lesado, o mesmo mos
trando a UGE feita 7 meses após (fig. 6). 

Caso II 

M.T.J., 50 anos, casada, morena, natural de 
Patos de Minas (MG). Paciente foi admitida no Ser
viço no dia 28-3-75, com história clínica recente de ter 
sido submetida a três intervenções cirúrgicas toco
ginecológicas por placenta prévia: cesariana-histerec
tomia - histerectomia total. Na internação, apresen
tava-se febril (39°C), icterícia moderada, bacterê
mica, PA 145/85 mm Hg; P. 120; F.R.-18, com uma 
incisão mediana supurada e um dreno fino por con
tra-abertura, por onde drenava urina. A UGE nesta 
ocasião (fig. 7), mostrava retenção urinária em todo o 
trato urinário direito médio e superior. Uma vez a 
paciente melhorada em seu estado geral, foi proposta 
e realizada uma derivação urinária alta - nefros
tomia direita - para futura intervenção definitiva no 
ureter pélvico. Dez dias depois (27/4), acidentalmen
te, a sonda da nefrostomia saiu e três dias após este 
acidente começou apresentar fístula urinária vaginal 
(30 P.O.), fato este que até então não havia apresen
tado (fig. 8). Posteriormente, o débito urinário va
ginal foi diminuindo, em detrimento do aumento do 
débito vesical, até sua completa recanalização vesical 
no dia 20/5 (50 P .0.) (fig. 9). Constantemente, 
apresenta;a dores lombares direitas e crises febris, 
sendo então submetida a um cateterismo retrógrado e 
a respectiva pielografia; ao passar o cateter, houve 
perfuração ureteral e refistulização urinária vaginal 
(fig. 10), desaparecendo espontaneamente 5 dias 
depois (04-6). Recebeu alta médica e três meses 
depois (6 meses P.O.), nova UGE, mostrando o trato 
urinário normal (fig. 11). 
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Caso III 

M.D.F., 38 anos, branca, casada, natural de 
Uberlândia (MG). Portadora de carcinoma uterino, 
submetida a histerectomia radical tipo Wertheim-
Meigs. Seus exames pré-operatórios eram normais, 
inclusive seu trato urinário (fig. 12). No P.O. ime
diato, apresentou perda urinária vaginal, disúria, 
polaciúria e dores lombares à direita. Nova UGE no 
10° P.O. mostrou então extravasamento urinário no 
ureter distaI esquerdo e uma estenose no ureter distaI 
direito (fig. 13), dia 23-4. Nove dias depois - 02-5 -
deixou de apresentar micções vesicais, aumentando o 
débito da fístula vaginal, isto é, uma nova fístula tar
dia, que apareceu além da precoce já existente (19° 
P.O.). Trinta dias depois, portanto 49° P.O., voltou a 
apresentar micções vesicais e diminuição do débito 
vaginal, isto é, recanalização urinária do lado direito, 
onde a fístula foi tardia. Como suas condições per
mitiam, resolvemos aguardar mais sessenta dias, em 
constante observação de seu estado clínico-hibora
torial. Posteriormente (4 meses após a histerectomia) , 
novos exames foram feitos (fig. 14) 21-8: persistiam a 
estenose ureteral direita e a fístula uretero-vaginal es
querda, sendo então proposta cirurgia, reimplantação 
uretero-vesical (Boire) à direita e uretero-uretero
anastomose à esquerda, porém, devido a dificuldades 
técnicas, não nos foi possível sua realização em um 
só tempo. 

DISCUSSÃO 

A lesão iatrogênica do ureter terminal sempre foi 
motivo de cuidados e decisões-condutas para o gi
necologista e o urologista, tanto na sua profilaxia 
quanto na atitude reparadora. 

Muito se tem tentado e divulgado uma padro
nização nestes casos de lesões ureterais com ou sem 
fístulas urinárias. Em determinadas circunstâncias, 
não há discordância de conduta, como naqueles casos 
em que o diagnóstico é feito durante a intervenção 
cirúrgica ou nos casos de ligaduras ureterais bilaterais 
ou ligadura ureter ai em rim único, etc., que exigem 
uma reparação imediata ou intervenção cirúrgica 
precoce, com derivações urinárias altas, ureteros
tomias, reimplantações, etc. Há discussões de con
duta nos casos de lesões ureterais unilaterais, prin
cipalmente quando o diagnóstico é tardio, com ou 
sem fístula urinária, quer seja cutânea ou vaginal. 
Nestes casos, sempre há interrogações para quebrar a 
inflexibilidade da conduta. Quando operar? Que tipo 
de intervenção? Com ou sem derivação urinária 
prévia? Cirurgia em um ou dois tempos? etc. Enfim, 
parece não haver padronização de conduta nestes 
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casos, cada escola tende a ter a sua própria, porém 
não unânime; só há um ponto em que a concordância 
é universal: é a preservação do rim comprometido. 
Temos a impressão que é a observação das alterações 
deste órgão que ditará a conduta a ser tomada. 

Em nossos casos selecionados, apresentamos 
duas pacientes com lesões ureterais iatrogênicas, uma 
com fístula uretro-vaginal tardia (18° P.O.) e outra 
precoce; em ambos os casos, foram propostas atitudes 
intervencionistas. No primeiro caso, estava pro
gramado um cateterismo retrógrado e/ou reimplan
tação ureteral; a fístula apareceu no dia do exame e 
recanalizou espontaneamente 10 dias depois (28° 
P.O.). Se a fístula retardasse mais alguns dias, talvez 
tivesse a paciente sido submetida a uma interven
çãO cirúrgica desnecessariamente; mesmo durante o 
período entre a fístula e sua recanalização, apresentou 
radiologicamente uma estenose ureteral digna de uma 
reimplantação uretera!. O segundo caso foi uma fís
tula precoce: tentamos uma nefrostomia para "fe
char" a fístula ureterocutânea para posteriormente 
reimplantar o ureter; a sonda da nefrostomia saiu e no 
40° P. O. apareceu uma fístula ureterovaginal, que 
era novidade no caso e que recanalizou esponta
neamente para a bexiga 20 dias depois (60 P.O.). A 
sonda da nefrostomia funcionando como deveria, a 
paciente teria se submetido ao programa completo, 
isto é, intervenção cirúrgica em seu ureter terminal. Já 
no terceiro caso, aguardamos 4 meses, a paciente 
apresentou fístula ureterovaginal esquerda precoce, 
depois direita tardia e esta demorou 30 dias para 
recanalizar para a bexiga e recanalizou com estenose, 
exigindo posteriormente intervenção cirúrgica de am
bos os lados. 

O que podemos observar é que não pode haver 
uma só padronização nos casos de fístulas uretero
vaginais iatrogênicas, porque o caminho que a fistula 
irá tomar é imprevisível, independente da cirurgia 
prévia a que foi submetida a paciente. Parece-nos 
uma conduta sensata aguardar, desde que o quadro 
clínico-laboratorial e radiológico da paciente. o per
mita. Nos nossos casos, o período mais longo no qual 
a paciente começou a apresentar problemas foi de 120 
dias. 

RESUMO 

Os autores apresentam casos de pacientes por
tadoras de fistulas ureterovaginais, iatrogênicas, cujas 
evoluções foram incomuns, discutindo a conduta nes
tes casos, se é sempre cirúrgica ou não e qual o pe
ríodo ideal para a sua intervenção, porque os casos 
apresentados mostram controvérsia nas evoluções. 



FÍSTULA URETERO-VAGINAL 

SUMMARY 

The authors report some cases of patients having 
iatrogenic ureteral-vaginal fistula with unusual follow
up and discuss whether the condition is repaired by 
surgery or noto If surgery is to be done, when is the 
best time for the procedure? The reported cases 
showed some controversial aspects. 
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Fig. 3 - UGE recanalização da fistula ureterovaginal, para a 
bexiga - 29° P.O. Vê-se função normal do lado esquerdo e pie
lurecterectasia direita, com pequeno trajeto urinário baixo. 

Fig. 5 .- UGE, fístula completamente recanalizada e morfologia 
uretera! normal, 60 dias após a cirurgia. 
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Fig. 4 - UGE, anterior, mostrando o detalhe da recanalização 
uretral, com pequeno trl\Íeto urinário baixo. 

Fig. 6 - UGE, sete meses após a cirurgia, trato urinário com
pletamente normal. 
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FÍSTULA URETERO-VAGINAL 

Fig. 7 - UGE, na ocasião da Internação, pielurecterectasia direita, 
fistuia ureterocutânea direita. 

Fig. 8 - UGE, ocasião em que apresentou a fistula uretero·vaglnal 
- 30 P.O. fato este que até então não havia apresentado, discreta 
retenção urinária alta e a não· visualização do ureter no seu terço 
distai. 
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Fig. 9 - UGE, na ocasião da recanaJização ureteral para a bexiga 
- 50 P.O. - fato também novo, porque até então a fístuia era 
cutânea, depois passou a ser vaginal e agora apresenta recanali· 
zação. 

Fig. 10 - Pielografla retrógrada, mostrando a pequena perfuração 
ureteral pelo cateter, refistulizando para a vagina e recanalizando 
espontaneamente 5 dias depois. 
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Fig. 11 - UGE de controle, 6 meses depois da histerectomia e 3 
meses após a recanalização da fístula. Completa normalidade do 
trajeto ureteral. 

Fig. 12 - UGE pré·operatórla, mostrando boa função renal e mor· 
fologias renureterais normais. 
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Fig. 13 - UGE, mostrando o extravasamepto urinário no ureter 
esquerdo terminal e estenose no terminal direito (há um pequeno 
defeito de têcnlca no quadrante Inferior esquerdo da radiografia) . 

Fig. 14 - UGE, feita 4 meses após a histerectomla: persistia ainda 
a fístula ureterovaglnal esquerda e estenose ureteral direita. Nesta 
ocasião, foi indicada cirurgia. 
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sarcoma da bexiga 
CARLOS ARY VARGAS SOUTO 

Da Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre (RS) 

Apresentaremos dois casos de sarcoma vesical em 
adulto que foram tratados na Enfermaria 31 da Santa 
Casa de Misericórdia de Porto Alegre (Serviço do 
Prof. Thirso Monteiro). 

O sarcoma constitui aproximadamente 0,5% das 
neoplasias vesicais, ocorrendo, mais comumente, em 
duas faixas etárias: na 1 a e em torno da 6a. década. 

Os miossarcomas que ocorrem na infância são, 
na imensa maioria, rabdomiossarcomas embrio
nários, mais conhecidos como sarcoma botrióide. Por 
serem extremamente malignos, recomenda-se uma 
conduta cirúrgica radical. São descritos casos de 
pacientes com sobrevida relativamente longa, com tal 
tipo de terapêutica. 

Os tumores vesicais não-epiteliais malignos que 
ocorrem na idade adulta são quase que exclusivamen
te de dois tipos: rabdomiossarcomas pleomórficos e 
leiomiossarcomas. Existem algumas diferenças his
tológicas entre os rabdomiossarcomas embrionário 
(sarcoma botrióide) e pleomórfico, que ocorre no 
adulto. Todavia, o rabdomiossarcoma pleomórfico é 
tão maligno quanto o sarcoma botrióide, necessitan
do, como este, uma terapêutica cirúrgica radical. 

Clinicamente, tais pa.cientes costumam apresen
tar hematúria e tumor palpável na região suprapú
bica. A cistoscopia irá mostrar um tumor geralmente 
solitário e pediculado, podendo atingir grandes 
proporções. 

Aproximadamente 40% dos pacientes apresen
tam metástases por ocasião do diagnóstico. 

O tratamento indicado na literatura para os mios
sarcomas vesicais do adulto é basicamente o seguinte: 

rabdomiossarcoma pleomórfico: indica-se a cis
tectomia radical e derivação urinária, podendo-se 
usar a radioterapia nos pós-operatório. 

leiomiossarcoma: dependendo da localização do 
tumor, pode ser tratado com cistectomia parcial. 

Em 1968, foi feita uma revisão da literatura e en
contraram-se 14 pacientes adultos com miossarcomas 
vesicais, com sobrevida de 3 ou mais anos. Destes, 5 
eram rabdomiossarcomas e 9 eram leiomiossarcomas. 
Em 8 destes 9 pacientes, havia sido realizada cistec
tomia parcial. 

Em Boston ("Lahei Clinic Foundation") foi 
realizada cistectomia parcial em quatro pacientes 
portadores de miossarcomas vesicais (não foi espe
cificado o tipo histológico do tumor). Dois destes 
pacientes sobreviveram 5 ou mais anos. 
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Apresentaremos dois casos de leiomiossarcomas 
em adultos que foram estudados em nosso Serviço. 

Caso 1 

A.B., 47 anos, feminina, branca, casada, domés· 
tica, natural de P. Alegre. 

Admitida com história de hematúria, há 1 ano, e 
tumor abdominal palpável, há 5 meses. Havia sido 
histerectomizada há 5 anos, por mioma. 

Apresentava uréia de 8Smg% e creatinina de 3,5 
mg%. 

Urografia revelou hidronefrose bilateral e exten
so defeito de enchimento, ocupando grande parte da 
cavidade vesical, que à cistos copia mostrou ser um 
grande tumor vesical. A biópsia por ressecção endos
cópica revelou que se tratava de leiomiossarcoma. 

Realizou-se cistectomia total com ureterostomia 
cutânea, em virtude do mau prognóstico que era es
perado. O estudo anátomo-patológico da peça confir
mou o diagnóstico. 

A paciente evoluiu bem e, dois meses após, foi 
realizado Bricker, pois a ureterostomia cutânea não 
estava funcionando satisfatoriamente. Nessa opor
tunidade, nenhum vestígio de tumor foi encontrado. 

Atualmente, a paciente encontra-se no oitavo 
mês de pós-operatório, sem evidência de metástases. 

A radioterapia foi indicada, mas não aceita pela 
paciente. 

Caso 2 

V.I.S., 42 anos, masculino, branco, casado, 
agricultor, natural de Sombrio. 

Admitido com história de hematúria, há 6 meses. 
A cistoscopia revelou tumor de aproximadamen· 

te 2-3 cm de diâmetro, acima do meato ureteral di
reito, que à biópsia mostrou tratar-se de leiomiossar
coma. A urografia nada mostrava no aparelho uri-· 
nário superior. 

Foi feita cistectomia parcial e reimplante do 
ureter direito. O paciente manteve-se assintomático 
por 3 mese&, quando voltou a apresentar hematúria. 
Por ocasião da readmissão, seis meses após cistec
tom ia parcial, apresentava uma massa palpável no 
hipogástrio, medindo aproximadamente 1S cm de 
diâmetro, fixa e endurecida. 

A urografia revelou exclusão funcional do rim 
direito e extenso defeito de enchimento, determinan
do deformidade da bexiga. 
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Foi realizada cistectomia total com uretoros
tomia cutânea. 

O paciente evoluiu mal, vindo a falecer um mês 
após a cirurgia. 
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Fig. 1 - Fotografia mostrando detalhes da peça cirúrgica. 
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coma of the urogenital system in adults. J. 
Uro!., 101:898, 1969. 

SUMÁRIO 

Dois casos de leiomiossarcomas vesicais em adul
tos são apresentados e discutidos. O prognóstico e a 
conduta cirúrgica são analisados. 

SUMMARY 

Two cases of bladder leiomyosarcomas in adults 
are presented and discUoSsed. The follow-up and the 
surgical procedure are analized. 

Figs. 2 e 3 _ Fotografia mostrando detalhes da urografia excre
tora. 



Fig. 3 

Fig.5 
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SARCOMA DA BEXIGA 

Figs. 4 e 5 _ Fotografia do paciente e detalhes da peça cirúrgica 
durante o transoperatório. 
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esquistossomose mansônica vesical 
ROGERIO H. SA Y Ao - JOSE CURY - JOSE CARNEIRO NETO - MARCOS H. SA Y Ao. 

Da Polícia Militar e do Hosp. da Beneficência Portuguesa (SP). 

CONSIDERAÇOES GERAIS 

A esquistossomose, tao difundida no Brasil 
é uma doença quase esquecida do urologista, que: 
certamente, muito poucas vezes teve contato com 
a mesma desde que ingressou na especialidade. 

Por outro lado, no Oriente Médio e na África (par
ticularmente no Egito), devido à grande incidência de 
esquistossomose pelo E. Haematobium, é uma pa
tologia bastante tratada pela especialidade, devido às 
implicações com o trato urinário. Nestas partes do 
globo, concomitantemente, há uma incidência muito 
grande de tumor de bexiga, estabelecendo um ne~o 
causal entre a patologia parasitária e a neoplasia 
vesical. 

Evidentemente, são patologias totalmente diver
sas; não temos em nosso meio o E. Haematobium e o 
nosso Esquistossoma Mansoni, como todos sabem, é 
de localização intestinal ou hepato-intestinal. Somen
te na época da postura é que os vermes migram dos 
plexos venosos, onde se situam, em direção à luz in
testinal ou mais notadamente às vênulas da mucosa e 
sub mucosa. A localização preferencial, como sa
bemos, é nos plexos venosos hemorroidários e mesen
térico inferior ou seja o trato intestinal terminal. 

A esquistossomose no Brasil foi trazida da 
África, através dos escravos, e, para São Paulo, 
através da imigração dos nordestinos. Até há algum 
tempo, a doença era característica dos que vinham do 
Norte e Nordeste brasileiro. Hoje, notamos focos da 
doença disseminados pelo interior (Alta Sorocabana), 
litoral (Santos), assim como bairros da capital 
(Ta~apé, Vila Maria), além dos outros estados do 
Leste, Centro Oeste e Sul do país. Já em 1953, o 
Ministério da Saúde anotava 5 milhões e 200 mil casos 
da doença. Hoje o número é incalculavelmente maior. 

O caso que aqui trazemos, evidentemente, refere
se a uma forma insólita ou ectópica da esquistosso
mose, ou seja, o Esquistossoma Mansoni causando 
uma patologia vesical que nos fez confundi-la com 
tumor da bexiga. Consultando posteriormente os 
tratados sobre esquistossomose, fomos verificar que a 
forma vesical é descrita como excepcional, não pa
recendo determinar sintomas clínicos e constituindo 
achado ocasional de necrópsia ("Tratado de Esquis
tossomose", do Prof. Aloísio Sales da Cunha, no 
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capítulo referente a formas insólitas ou ectópicas da 
doença, pág. 120). Encontramos exatamente o con
trário: forma ricamente sintomática e "ao vivo". O 
diagnóstico foi feito através de resseção endoscópica, 
cujo anatomopatológico, efetuado pelo Dr. Cardoso 
de Almeida, mostrou material vesical pseudotumoral, 
rico em ovos de Esquistossoma Mansoni, com proces
so granulomatoso típico em torno dos mesmos, sem 
qualquer indício de neoplasia. 

A história clínica do caso é muito simples: 
Paciente do sexo masculino, 37 anos de idade, 

brasileiro, nascido em Resplendor, M. Gerais, e 
criado em Conselheiro Pena (divisa do E. Santo). 
Apresentou-se-nos com quadro de hematúria final há 
4 dias. Referia ser a primeira vez. Apresentava-se ain
da com um certo grau de disúria e nictúria. 

Ao exame clínico, constatamos PA. 1117. Ab
dome: sem particularidades; fígado palpável próximo 
ao rebordo (2 dedos), urina hematúrica; baço não
palpável. Estado geral: regular. 

Solicitamos: 1) exame de urina: hematúria; 2) 
Urografia excretora: trato alto normal. Bexiga com 
falhas de enchimento mais na porção alta (cúpula + 
paredes laterais). 

Diante deste achado, procedemos à cistoscopia, 
encontrando: bexiga com formações "tumorais" dis
seminadas nas paredes póstero-laterais e reflexão an
terior alta em direção à cúpula, cujo aspecto não 
podíamos comparar com os tumores usuais de bexiga 
(papilomas e tumores sólidos). Eram formações 
polipóides, de diferentes tamanhos, sendo que a 
coloração era de um vermelho mais vivo, vinhoso. As 
zonas do trígono e colo vesical eram preservadas. 
Efetuamos. dois dias após, a ressecção endoscópica 
destas formações, obtendo-se rico material, que, 
submetido ao exame histológico, nos forneceu o diag
nóstico: Esquistossomose vesical. 

Isto posto, dada a raridade da patologia encon
trada na bexiga, surgiu a dúvida da terapêutica a ser 
utilizada então. A este tempo, procedemos a exame 
proctológico do paciente, encontrando a existência de 
pólipo esquistossomótico; o exame proctorarasito!ó
gico nao evidenciou ovos de esquistossoma. 

As provas de funções hepáticas então solicitadas 
mostraram-se bastante alteradas (Timol + + + e 



ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA 

,Fig.1 Fig.2 

-Flg.3 
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Hanger + + + ), razão por que foi desaconselhado o 
tratamento medicamentoso esquitossomicida por via 
sistêmica, sob pena de se levar a grave comprome
timento hepático. Mantivemos o paciente com an
tibióticos e corticosteróides. 

Decorridos três meses, efetuamos novas endos
copia: constatamos invasão poli pó ide no soalho ve
sical e paredes posteriores retrotrigonais, sendo a 
porção alta anterior da bexiga e trígono poupados. 
Desta vez, o acontecimento era bem menor do que na 
primeira. 

Decorrido um ano de evolução, procedemos a 
novo controle endoscópico: evidenciamos bexiga 
quase normal: encontramos lesões mucosas mínimas, 
não havendo necessidade de ressecção endoscópica, 
mas tão-somente a eletrocoagulação das mesmas. 

A esta data, dada a melhora do paciente, já com 
taxa de hemoglobina de 100% e com as provas de 
funções hepáticas normalizadas, procedemos ao 
tratamento esquistossomicida sistêmico, tendo sido 
ministrado a droga "Hycanthone" (1 amp. IM), que 
foi bem tolerada (não foram observadas reações 
colaterais) . 

O paciente retornou para controle ambulatorial 
posterior (dois anos de evolução), mostrando-se assin
tomático com relação a queixas urinárias e miccionais 
e com exames de urina normais, tendo recebido alta e 
voltando ao trabalho. 

DISCUSSÃO 

1) A esquistossomose mansônica acometendo a 
bexiga é, em nosso meio, uma raridade. Meira, em 
1944, publicou um único caso de esquistossomose en
contrado na bexiga em nosso país, relatando o resul
tado histopatológico da necrópsia de um doente que 
falecera por rotura de aneurisma luético de aorta ab
dominal. Descreveu como colônias de nódulos bran
cos do tamanho de cabeça de alfinete, que a pesquisa 
microscópica revelou como esquistossomóticos. Afora 
esta observação, as demais divulgadas na América 
são, tanto quanto sabemos, ocasionadas pelo S. 
hoematobium em indivíduos infectados em outros 
con tinentes. 
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2) A endoscopia mostrou-se soberana com re
lação ao aspecto diagnóstico, assim como à tera
pêutica, através da ressecção endoscópica. 

3) Queremos crer que, com o aperfeiçoamento 
dos meios e métodos endoscópicos, a patologia es
quistossomótica vesical possa ser encontrada com 
maior incidência em nosso país, chamando a atenção 
para os pacientes portadores de hematúria terminal e 
para os pseudotumores de bexiga. 

RESUMO 

Os AA. apresentam um raro caso de esquistos
somose mansônica localizada no aparelho urinário, 
com hematúria maciça, simulando tumor vesical. 

Submetido à R. T. U., diagnosticou-se esquistos
somÍase pelo encontro de incontáveis ovos do S. man
soni no exame anatomopatológico. 

Medicado com "Hycantone" e submetido a 
várias endoscopias de controle, apresenta-se assin
tomático há 2 anos. 

SUMMARY 

The authors present a rare case of Mansonic 
schistosomiasis located at the urinary tract simulating 
bladder tumor with massive hematuria. 

The patient was submitted to T.U.R., providing 
material to histopathologic study, which disc10sed 
enormous amounts of eggs of S. mansoni, thus es
tablishing the diagnosis. 

Treatment was made with "Hycanthone" and, 
after several controI endoscopies, the patient is well, 
after 2 years of follow-up. 
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fistula vésico-apendicular - complicação rara 
de apendicite aguda 

NELSON DE SÃ EARP - PEDRO PAULO DE SÃ EARP 

Do Hospital Santa Teresa - Petrópolis (RJ) 

AS "APENDICITES UROLÓGICAS" 

Um adolescente de 14 anos apresentou-se ao con
sultório, queixando-se de dores insistentes no hi
pogastro e na parte mais baixa da fossa iliaca direita é 

de micções freqüentes e imperiosas, acompanhadas 
de forte ardência na uretra. A urina se apresentava 
turva. 

Relatou que, nos quinze dias anteriores, foi 
acometido de prisão de ventre por 6 dias. Medicou-se 
com purgativo. Seguiu-se diarréia temporária, e, 
após, polaciúria dolorosa, com extensão de dores à 
uretra, o que se repetiu até a data do exame. 

O doente se achava apirético e com bom estado 
geral. Todos os órgãos e aparelhos se apresentavam 
normais. O abdome demonstrava, à palpação da 
fossa ilíaca direita e do hipogastro, lado direito, uma 
massa tumoral, dura, dolorosa, tensa e fixa aos 
planos profundos. O exame clinico do aparelho 
urinário mostrou a genitália externa normal. O toque 
retal evidenciou acima e à direita da loja prostática 
um empastamento doloroso, o qual, ao toque com
binado com a apalpação abdominal da massa tumoral 
já referida, transmitiu sensações de rechaço. Tal 
rechaço traduziu a impressão de solidariedade do 
processo abdominal ao processo supraprostático. 

A cistografia (fig. 1) constatou a bexiga com sua 
parede lateral direita, súpero-posterior, retificada. O 
mesmo segmento se mostrou inextensível às diversas 
fases de enchimento da bexiga pelo líquido de con
traste radiológico. 

A cistoscopia, notou-se, na parede da bexiga, 
correspondente às alterações cistográficas, uma al
teração profunda da mucosa, com aspecto pseudo
neoplásico. 

Colheu-se um fragmento da bexiga, no ponto in
dicado pela cistoscopia, para a respectiva biópsia, a 
qual revelou, dias após, tratar-se de processo infla
matório. 

O clister opaco revelou normais o reto, a sig
móide e os cólons. 

O exame de urina e o antibiograma foram so
licitados. 

Foi constatada intensa piúria, 100.000 colônias 
para E. coZi. 
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O exame de sangue apontou parâmetros nor
mais, exceto para o hemograma de Schilling, o qual 
mostrou hiperleucocitose, intensa neutrofilia e notável 
desvio nuclear para a esquerda. 

O doente foi mantido sob observação e tratamen
to com antibióticos, hidratação parenteral e irrigação 
vesical furacinada, aguardando o resultado da bióp-
sia. 

A massa tumoral, nesse ínterim, diminuiu e tor
nou-se pouco dolorosa. A t.lfvação da urina per
maneceu. Firmou-se o diagnóstico de provável apen
dicite abscedada e fistulizada para a bexiga. 

O doente foi levado à cirurgia, após preparo dos 
cólons. Foi feita laparatomia mediana infra-umbi
lical. Foi constatado um plastrão epiplóide, infla
matório, envolvendo e bloqueando o apêndice, ainda 
inflamado, aderente à parede vesical e fistulizado 
para a bexiga. Foi feita a apendicectomia, com 
exérese em bloco do apêndice e parte da bexiga fis
tulizada. A bexiga foi sUÍllrada, assim como a parede 
abdominal, pelos processos habituais. 

O pós-operatório foi normal e o doente teve alta, 
curado, ao sétimo dia. 

COMENTÁRIOS 

Três aspectos apenas são aqui abordados: 
1) O caso é raro. 
J. Abu-Dalu, I. Urca, D. Meiraz,l em 1974, 

relatam que, até 1961, só foram dados a conhecer 50 
casos, sendo Kellog o primeiro, em 1938, a descrever 
o primeiro caso. 

2) A lesão da bexiga se apresentou com aspecto 
pseudoneoplásico. Não é raro as lesões inflamatórias 
se apresentarem assim. A correspondente inexten
sibilidade da lesão vesical, confirmada pela cisto
grafia, fez crescer a hipótese de neoplasia. A biópsia 
se tornou·· imperativa e foi negativa. 

3) Só incidentemente, de um modo geral, o 
urologista tem que encarar o problema das apen-

'dicites, dentro de sua especialidade. O caso em apreço 
foi abordado através dos meios específicos de exame 
especializado, tais como a cistoscopia, a cistografia e 
o toque retal, dentro de cujos dados houve que ser 
formulada a equação clínica, somados os demais 
dados semiológicos. A existência da massa tumoral 
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abdomino-ilíaca-hipogástrica mais o rechaço ab
dômino-retal, e mais a lesão inflamatória vesical cons
tatada, permitiram firmar o diagnóstico de apen
dicite aguda, complicada de lesão vesical. 

Pode-se incluir o caso entre as apendicites 
urológicas, isto é, entre aquelas apendicites oriundas 
de apêndices que, por sua localização, junto ao rim, 
ou ao pielureter, ou à bexiga, ou às vesículas semi
nais, ou à próstata, podem provocar sintomas 
geniturinários, de tal magnitude que, se não houver a 
devida ressalva, podem desviar a atenção do clínico, 
estabelecendo confusão, deixando despercebida a 
lesão inicial apendicular. 

Como exemplo, também, típico de apendicite 
urológica, ao lado do caso que relatamos, apresen
tamos, resumidamente, um caso de apendicite com 
sintomatologia declaradamente genital. 

Trata-se de um colega, médico, cujos longos e 
fortes padecimentos, inicialmente gástricos, levaram, 
após acurados exames, ao diagnóstico de apendicite. 

Foi submetido, por nós; a apendicectomia, sob 
anestesia local. O caso conta dois decênios. 

Durante o ato cirúrgico, foi verificado que o 
apêndice descia para pelve, e a sua extremidade 
achava-se aderente à vesícula seminal. Ao fazer o des
colamento digital do apêndice, o doente que se achava 
acordado, acusou e identificou uma forte dor, como 
sendo a mesma que sentia todas as vêzes que eja
culava, ao fim do ato sexual. Tratava-se evidentemen
te de uma espermatocistite por propagação da apen
dicite. Faltou sempre ao colega informar, na história 
de sua doença, dado tão relevante como o de suas 
ejaculações dolorosas, o que poderia ter orientado 
melhor o diagnóstico pré-operatório. O caso chama a 
atenção dos cirurgiões e dos urologistas para a relação 
urogênito-apendicular, quase raramente evocada, e 
que, como visto, tem sua real importância. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de apendicite 
abscedada e fistulizada para a bexiga, num adoles
cente de 14 anos, em que os sintomas e lesões uri
nários sobrelevaram a sintomatologia da apendicite. 
Incluem o caso entre os que eles chamariam de 
"apendicites urológicas", isto é, casos de apendicite 
camuflados por sintomatologia urológica exuberante, 
devido às lesões urogenitais propagadas pela apen
dicite, e capazes de embaraçar o diagnóstico. 

Citam, além do caso descrito, um outro de esper
matocistite, com ejaculação dolorosa, devido a apen
dicite pelviana, curados ambos os processos por apen- . 
dicectomia. 
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Fig. 1 - Cistografia. Parede vesical súpero.lateral direita retifi· 
cada. 

SUMMARY 

In this artic1e the authors present a special case 
of appendico-vesical fistula, arare complication of 
acute appendicitis in a boy of fourteen, in which 
urological symptoms and damages overshadowed the 
usual appendicitis syndrome. The fact is classified by 
the authors as a case of "urological appendicitis", one 
namely in which impressive urological symptoms, 
such as urological damages caused by appendicitis, 
are able to conceal the original disease and thereby to 
confuse the diagnosis. Beside that case they present a 
second one in which spermatocystitis, followed by 
painful ejaculation, were caused by pelvic appen
dicitis. Both cases were cured by appendectomy. 
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considerações a respeito de um caso de 
metástase vesical de corioepitelioma 

MOACYR FUCS - SILVIO JOSÉ RISO ALCANT ARA - NEWTON EDUARDO BUSSO 

Faculdade de Ciências Medicas da Santa Casa de São Paulo (SP) 

INTRODUÇÃO 

A finalidade desta é descrever um caso de metás
tase de coriocarcinoma da bexiga urinária, even
tualidade bastante rara, bem como sua complicação, 
a hematúria intensa, a ponto de levar a paciente ao 
estado de choque e determinar intervenção cirúrgica 
de emergência. 

DESCRIÇÃO DO CASO 

G.M.F., feminina, branca, 21 anos casada, 
natural da Bahia. Data de internação: 30/4175. 

Paciente nulípara com ciclos regulares de 28 dias 
de intervalo, menstruação de 3-4 dias, em quantidade 
normal. 

A última menstruação normal ocorrera a 
20/01/75. 

Em 20/3175, em virtude do atraso menstrual, 
recebeu injeção intramuscular com o intuito de recons
tituir as menstruações, resultando em perda san
güínea vaginal, com características de menstruação 
normal. Em 20/4175, dez dias antes da internação, 
começou a apresentar perda sangüínea vaginal, no 
início com sangue fluido e vermelho vivo, para depois 
culminar com perda de um material que comparou a 
"pedaços de carne". 

Acompanhava o quadro disúria e hematúria, há 
dez dias. A paciente estava sem urinar há 12 horas. 

O exame físico da paciente em sua chegada mos
trava mucosas intensamente descoradas (+ + + + ) , 
pulso em torno de 112 bat/min, e pressão arterial que 
caiu abruptamente de 80/50 mm de Hg iniciais até 
O/O mmHg; o abdômen era tenso, doloroso à pai
pação profunda e com bexiga palpável no hipogás
trio, na altura da cicatriz umbilical. O exame gi
necológico mostrava mamas túrgidas com colostro 
presente; exame especular: colo em fenda transversa 
fechado, sem sinais de manuseio, vaginal com lesão 
úlcero-necrótica da parede anterior, a 5cm do ves
tíbulo, com sangramento intenso; toque: colo dis
cretamente amolecido, útero de tamanho e consistên
cia normais. 

O exame de Pregnosticon realizado foi positivo 
e, posteriormente, a dosagem de gonadotrofina 
cor iônica na urina de 24 hs indicou nível de 8.750 
U.I. 
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Nestas condições, foi passada sonna vesical, que 
deu saída a algumas gotas de sangue e coágulos. 
Como não houve possibilidade de esvaziamento ve
sical, com aspiração com seringa, utilizou-se eva
cuador de Toomey, aplicado à bainha de um ressec
tor. Houve saída de grande quantidade de coágulos 
e sangue de cor vermelho-vivo, porém a bexiga con
tinuava palpável, motivo pelo qual foi indicada eis
totomia. A abertura da bexiga deu saída a cerca de 
2000 ml de urina fortemente hemorrágica e grande 
quantidade de coágulos vesicais. Constatou-se, então, 
a existência de lesa0 tumoral sangrenta de + = 
0,5 cm de diâmetro e aspecto vegetante, localizada no 
trígono a 1 cm do colo vesical. Efetuada ressecção do 
tumor. A cirurgia completou-se com curetagem 
uterina e biópsia da lesão vaginal. 

O exame anátomo-patológico mostrou tratar-se 
de corioepitelioma do endométrio, com metástases 
para vagina e bexiga. 

Investigações radiológicas mostraram a inexis
tência de metástases em outros órgãos ou sistemas. 

O controle dos níveis de gonadotrofinas urinárias 
mostrou negativação, uma semana após cirurgia. 

O tratamento foi complementado com qui
mioterapia, baseada na administração de "Metho
trexate", em 3 séries de 5 dias em dose de 25 mg 
diários, havendo intervalo de 10 dias entre as séries. 

O controle, quase que diário, da gonadotrofina 
urinária se manteve negativo. 

Dois meses após à cirurgia, foi realizada uma cis
toscopia, que revelou mucosa vesical de aspecto nor
mal. 

A paciente teve alta 3 meses após sua internação, 
em ótimo estado geral, e com dosagem de HGC na 
urina de 24 hs negativa. 

COMENTÃRIOS 

O corioepitelioma é considerado o mais maligno 
tumor da patologia ginecológical2

• Pertence à li
nhagem epitelial, está relacionado aos tumores hor
monais maturos e deriva dos tecidos trofoblásticos 
embrionários, tendo, como localização primária, os 
órgãos g~nitais 6,11,12. 
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A maior freqüência, e por conseguinte o maior 
risco, de malignidade da doença trofoblástica esta
belece-se após a faixa dos 35 anos de idade 1,8.9, 

Apesar de sua estrutura epitelial, o compor
tamento metastático se assemelha ao dos sarcomas 
pelo hemangiotropismo característico do tecido 
corial 6

• Essa disseminação se faz com extrema ra
pidez 6, atingindo preferencialmente os pulmões, vin
do a seguir vulva e vagina, cérebro, rins, ossos e 
peritônio 5,7. 

O interesse maior e a importância da apresen
tação deste caso se prende à localização vesical da 
metástase coriocarcinomatosa. Salienta-se, de pas
sagem, a baixa idade da paciente (21 anos), em re
hção àquela citada pela literatura. 

Esse sitio metastático é muito raro, sendo des
crito como excepcional até por aqueles que com ele 
depararam 1l • 

Diversos estudos sobre doenças trofoblásticas, 
como os de Ringertz (69 casos) e Teoh (532 casos), 
não determinaram metástase vesical alguma em suas 
investigações. Outros autores, ainda, descrevendo 
casos de metástases a diversos órgãos, não fazem 
referência à bexiga urinária como sede 2,3,4,10 . 

Na literatura médica, encontram-se relatados 6 
casos de metástase vesical do corioepitelioma, sendo 
que Voino (1965) descreve um caso e cita 3 outros 
(Devitzky, 1904; Venulet e Blecher, 1964), enquanto 
que Melle (1965), também descrevendo caso próprio, 
cita outra referência (Szendi, 1957). 

Fato em comum, a presença de hematúria inten
sa determinou maior gravidade e raridade ao caso. 
Experiência semelhante havia sido descrita apenas 
por Melle, porém, sem a necessidade da intervenção 
de urgência. Este autor considera que o tumor metas
tático determinaria alterações locais com aumento da 
vascularização e fragilidade da mucosa do trígono 
vesical, proporcionando meios para o aparecimento 
de hematúria em proporções extraordinárias. 

A presença do corioepitelioma nesta localização 
incomum é explicada por alguns autores como secun
dária à existência primitiva de endometriose vesi
ca1 ll , enquanto que outros responsabilizam a rica 
vascularização do tecido conjuntivo e do folheto 
peritoneal, que preenchem e recobrem o espaço 

J. Br. Urol. - Vol. 3 N° 2 - 1977 120 

vésico-uterino, como favorecedora à migração de 
metástases 6. 

RESUMO 

Os AA. relatam um caso de metástase de co
riocarcioma para a bexiga, analisando a raridade e a 
gravidade do processo. 
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desenvolvimento do estimulador eletrônico 
implantãvel para uso na incontinência urinária 
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ESTIMULADOR DE ESFINCTER 

1- INTRODUÇÃO 

A secreção urinária, contínua e de ritmo variável, 
é eliminada para o exterior de fonua descontínua, 
definindo intervalos em que não há perda urinária. 

Neste intervalo, a bexiga enche-se e manifesta-se 
o fenômeno da continência. 

A continência depende da existência de um 
reservatório vesical íntegro e de capacidade ade
quada, um mecanismo esfincteriano que ofereça 
resistência ao esvaziamento vesical e um sistema 
neurológico, integrados na atividade motora vesical e 
esfincteriana. 

No indivíduo normal, a bexiga responde com a 
contração de suas fibras musculares, a partir de um 
certo grau de distensão. 

O reflexo motor esvaziador vesical apresenta um 
limiar que varia de individuo para indivíduo e pode 
alterar-se em condições patológicas, mas sempre é 
passível de irritações no indivíduo neurologicamente 
íntegro, dentro de curto intervalo. 

O reflexo motor aumenta a pressão íntravesical. 
A atividade motora esquelética, principalmente da 
parede abdominal, também ocasiona aumento da 
pressão intra-abdominal. O fenômeno ocorre de for
ma exuberante na tosse, no espirro, durante o riso ou 
quando a musculatura abdominal estabiliza a coluna 
para garantir a eficiência do trabalho de alavanca dos 
membros. 

Quando ocorre aumento de pressão intravesical, 
quer pelo seu enchiménto, quer pela atividade motora 
que esta desperta, ou pela transmissão da pressão in
tra-abdominal, a continência pode ser garantida pelo 
aumento da pressão esfincteriana, que se opõe ao es
vaziamento vesical. 

O paralelismo das pressões iníravesical e esfinc
teriana, que garante a continência, é mantido graças 
à integração neurológicas dos efetores em cada setor. 

A falha esfincteriana, manifestada pela incon
tinência' ou seja, a não-manutenção do paralelismo 
pressórico vesical e esfincteriano, depende basica
mente de 2 mecanismos, que freqüentemente coe xis-
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tem: a falha dos efetores e a falha do sistema inte
grador. 

Os efeteres são a musculatura do colo vesical, da 
uretra posterior e do assoalho pélvico. 

O sistema integrador trabalha informações le
vadas à medula e ao córtex pela inervação sensitiva e 
responde ao aumento da pressão intravesical com es
tímulos motores conduzidos ao sistema esfincteriano. 
Na existência de baixas pressões esfincterianas, na in
continência urinária, baseia-se o uso dos estimula
dores eletrônicos no seu tratamento. 

O objetivo da estimulação é, através da iner
vação motora do aparelho esfincteriano, aumentar o 
seu tônus e portanto a pressão que este opõe ao es
vaziamento vesical. 

2 - PADRÃO DE ESTIMULOS 

Os padrões de estimulação utilizados inicialmen
te pouco se modificaram. De início, utilizavam-se 
pulsos de 4 V de amplitude duração de 4 mseg, e 
período de 40 mseg. A experiência posterior demons
trou que a duração pode ser reduzida sem prejuízo do 
resultado para até 0,5 mseg e que a estimulação de 
freqüência alta, 25 Hz, resulta em resposta muscular 
máxima, mas que dura pouco menos que 10 sego 

Para escapar à indesejável fadiga muscular ou 
acomodação à estimulação, foi proposta a estimu
lação de freqüência mais baixa, 12 Hz. 

Comparando-se o padrão de estimulação men
cionado com o utilizado nos marcapassos cardíacos, 
percebe-se a alta potência exigida nesses estimula
dores e a inadequação das fontes (baterias de mer
cúrio) para esse estimulador. As baterias esgotar-se
iam rapidamente, implicando na substituição do es
timulador (Tabela I). 

A solução adotada foi manter a fonte em uma 
unidade externa acessível à troca das baterias. 

Essa unidade externa transmite os pulsos a uma 
implantação, "passiva", em radiofreqüência, que os 
decodifica e conduz até o ponto de estimulação de
sejada. 
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3 - RESULTADOS ANTERIORES 

O circuito inicialmente foi projetado conforme o 
diagrama de bloco abaixo: 

I I I 
Fonte Gerador Comuta-

de r-- de t-- r--
Energia Pulsos dor 

I I I 

I 
Oscila-

dor RF. 

I 
Fig. 1 

r--
Recep-

paciente 
tor 

O gerador de pulsos era um multivibrador es
tável, gerando pulsos retangulares de 800 micros
segundos de duração e período de 42 milissegundos. 

Transistor comutador, interface entre gerador de 
pulsos e o oscilador, determina a condução e corte do 
oscilador conforme é polarizado pelo gerador de pul-

O gerador de RF (radiofreqüência), oscilador 
Hartley modificado, tinha freqüência de oscilação de 
900 kilohertz. 

Transmissor 
Tx 

'~------~,,~------~/ 

sos. 

Fig.2 

5k6 nk 

+ 

= 9V 250llf 

39~ 

10k 

Fig. 3 
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O diagrama de blocos final é mostrado abaixo: 

'~--------~~~------~/ 

BC 239 

47~ 

220 

Início 
fim C.T. 

51 espiras 13 espiras 

Estimulador EsfÚlcter RF 



ESTIMULADO R ELETRÔNICO 

Flg.4 
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Ambas as antenás eram encapsuladas em epoxi 
(resina etoxilílica Araldite e endurecedor HY 951). A 
unidade implantavel era posteriormente rocoberta de 
silicone de graduação médica. 

Eletrodos de Elgiloy (R), em tubos de silicônio 
extrusado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Univen:idade de São Paulo, Centro 
Experimental de Pesquisas em Bioengenharia. 

Observamos que o circuito consumia por demais, 
necessitando ter o paciente de trocar a pilha a cada 36 
horas de funcionamento, conforme tabela 11 (vide 
resultados finais). 

A característica da freqüência do estímulo, 40 
Hz, foi reestudada e modificada para 12 Hz (foto a
padrão de estimulação). 

4 - RESULTADOS FINAIS 

O circuito eletrônico tomou a configuração con
forme figo 3. A utilização do transistor unijunção 
como oscilador de relaxação à resistência negativa 
possibilitou um menor consumo, conforme tabela 11, 
bem como uma melhor estabilidade da freqüência sob 

Resist. bobina: 2,9 ohm e revestida por filme 
plástico, PVC soldado por máquinas de solda por 
radiofreqüência e com abas para fixação de uma cin
ta, a ser usada pelo paciente (foto F). 

A antena receptora manteve a característica an
terior, enrolamento plano concêntrico, núcleo de ar, 
conforme esboço a seguir (fig. 6). 

Fio: 39 AWG 
N° de espiras: 51 
o Int. : 8 mm 
o Ext.: 23 mm. 
material suporte do enrolamento: kodalith 
N° enrol. paralelos: 6 
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pequenas variações da fonte de alimentação (tabela 
III). 

O transistor comutador não foi modificado, bem 
como a configuração Hartley modificada do oscilador 
de RF, ajustado para 1,2 MHz para possibilitar maior 
rendimento da antena transmissora e receptora, como 
mostra a curva de resposta em freqüência. (Fig. 4.) 

As características do sinal em diversas etapas, 
são mostradas nas fotos: a, b, c, e. 

A antena transmissora, constituída de um 
enrolamento plano concêntrico, núcleo de ar, com 
derivação central conforme esboço a seguir (Fig. 5). 

0--------
Fio: 39 AWG 
N° Espiras: o - CT: 13 
CT - 1: 51 
o Int.: 20 mm CT-------< 
o Ext.: 40 mm 
Mater. suporte: kodalith 
N° enro!. paralelos: 6 

Fig. 5 

Resistência: 1,9 ohm 
Capacitor C 1: 330 pF 
Capacitor C2 : 8,2 pF 
Indut. : 40 uH 
Semicondutor silício: 1 N 4148 

FIg. 6 



Amplit. 
pulso V 

Marca passo 
cardíaco 5,5 
freq. fixa 

Estimula-
dor esfín- 5 
ter 

Tab. 11 

ESTIMULADOR ELETRÔNICO 

Tab. I 

Período Consumo Tipo 
mseg. mA Bateria 

mercú-900 0,02 rio 

• . 

80 2,4 mercú-
rio 

Duração Tensão 
horas V 

17280 6,8 

1700 6,8 

Tab. m 

Varia-
mA 

dura-
çãoh Tensão ção ten- Frequência 

Bateria 
V 

Consumo total com 8 36 multivibrador 9,5 
9,0 
8,0 
7,0 

Consumo total com 6,0 
osc. relaxo a resistência 2 144 5,0 
negativa 4,0 
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são 
V 

-
0,5 
1,5 
2,5 
3,5 
4,5 
5,5 

Data 19/8/75 
Foto - a -
Padrão de estimulação 

Hz 

16,6 
16,6 
16,6 
16,6 
16,6 
16,2 
15,4 

Capaci-
dade 

mAh 

5000 

5000 

Varia-
ção 
Freq. 

Hz 

-
O 
O 
O 
O 
0,4 
1,2 



J. Br. Urol. - VaI. 3 W 2 - 1977 

P.R. ARRUDA ALVES "ET AL." 

126 

Datll 19/8/75 
Foto - b -
Característica do sinal 
largura do pulso: 1 mseg 
amplitude meti ia: 100 V 
(saída do transmissor) 

Data 19/8/75 
Foto - c - • 
Característica do sinal 
freqüência: 12 hz 
trem de pulso na saída do 
transmissor 

Data 19/8/75 
Padrão de estimulação 
sinal na saída do receptor 
com carga, 5V. 
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Data 19/8/75 
Circuito montado, da 
antena receptora. 

Data 19/8/75 
Estampo para fabricação 
da antena receptora. 

Data 19/8/75 
Unidade externa, com antena 
transmissora. 
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Da~ 19/8/75 
Unidade Implantável 



adenoma da pr6stata e cardiopatias 
NOGUEIRA, H.E. - SADI, A. - FERREIRA, C. 

Da Escola Paulista de Medicina (SP) 

A concomitância de cardiopatias e adenoma 
prostático é freqüentemente constatada, visto que a 
incidência dessas duas entidades ocorre no mesmo 
grupo etário e aumenta com a idade. 

Tendo em vista a demonstração desse fato, re
latamos na tabela nO 1 as porcentagens de cardio
patias em pacientes portadores de hipertrofia pros
tática, assinalada por vários autores, e a que obti
vemos em uma série de l1S pacientes, portadores de 
adenoma prostático. 

TABELA N° 1 

Porcentagem de pacientes com adenoma de prós
tata e cardiopatia, segundo diversos autores. 

AUTOR PACIENTES CARDIOPATAS 0/0 

Bulkley e col. 1952 774 163 21 
I versen e cols. 1955 440 262 59,5 
Deliveliotis e cols. 1960 210 104 49,5 
O'Conor, Jr. e cols. 1963 142 46 32,3 
Rosenbaum 1964 998 107 10,7 
Nanninga e col. 1972 142 90 63,3 
Simon e col. 1974 258 91 35,2 
Present trabalho 115 71 61,7 

Nestes 115 pacientes, encontramos 71 cardíacos, 
assim distribuídos, conforme o diagnóstico: 
Cardiopatia aterosclerótica 22 
Insuficiência coronária crônica 26 
Angina pectoris 3 
Insuficiência do músculo papilar anterior 1 
Infarto pregresso do miocárdio 6 
Moléstia cardiovascular hipertensiva 13 

Essa associação assume maior importância 
quando um portador de adenoma prostático e car
diopatia grave necessita ser submetido à cirurgia, já 
que existe a opção por tratamentos paliativos, que não 
interferem no estado geral do paciente. Poder-se-ia 
deixar uma sonda vesical de demora; realizar uma 
cistostomia suprapúbica, apesar desses métodos 
apresentarem inconvenientes, como infecções suces
sivas, apesar da troca freqüente da sonda, apareci
'mento de calculose e limitação social. Ê bem verdade 
que, posteriormente, as infecções recidivantes podem 
agravar a cardiopatia e piorar o estado geral do enfer-
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mo. Revimos a literatura e apresentamos, no quadro 
que se segue, a mortalidade de pacientes com car
diopatia, quando submetidos à adenomectomia. 

TABELA N° 2 

Mortalidade dos pacientes portadores de ade
noma da próstata e cardiopatia, quando submetidos à 
cirurgia do adenoma, segundo diferentes autores. 

AUTOR CARDIOPATAS % DE MORTALI· 
DADE 

Iversen e cols 1955 
Deliveliotis e cols. 1960 
Rangoni e Capaldi 1962 
'Astraldi e Kaplan 1963 
Rosenbaum 1964 
Battenti e Rossi 1967 
Presente trabalho 

178 
104 
253 
153 
107 
78 
71 

6,7 
6,7 
3,5 
9,1 
7,4 
15,4 
2,8 

Para melhor análise de risco operatório, nossos 
71 pacientes foram redistribuídos em três grupos 
progressivamente mais graves, considerando os sin
tomas, a radiografia do tórax e o eletrocardiograma. 

Tipo l-
Sintomas discretos 
Radiografia do tórax com alterações discretas 
Eletrocardiograma com alterações discretas 

Tipo II -
Sintomas moderados 
Radiografia do tórax com alterações moderadas 
Eletrocardiograma moderadamente alterado 

Tipo III -
Sintomas graves 
Radiografias do tórax com alterações graves 
Eletrocardiograma com alterações graves 

A seguir, citamos os critérios por nós utilizados 
na classificação apresentada: 
Sintomas 
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I 
Palpitações 
Suspeitas de angor 
Suspeitas de insuficiência cardíaca 
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11 
Palpitações 
Angor (estável) 
Insuficiência cardíaca compensada 

III 
Crises de taquicardia paroxística 
Angor instável, recente ou síndroma interme

diária. 
Infarto recente ou antigo 
Insuficiência cardíaca de difícil controle 

Radiografia de tórax 
I 
Área cardíaca normal ou pouco aumentada 
II 
Área cardíaca moderamente aumentada 
III 
Área cardíaca muito aumentada 

Eletrocardiograma 

I 
Normal 
Alterações discretas: 
Extrassístoles: supraventriculares ou ventriculares 
(isoladas) 
Sobrecargas discretas de um ventrículo 
Distúrbios de condução do estímulo: 
Bloqueio atrioventricular do 10 grau 
Bloqueio incompleto de ramos do feixe de His 
Alterações secundárias da repolarização ventricular 

Para que se considere nesse grupo, o eletrocar
diograma deverá conter no máximo duas dessas al
terações concomitantes. 

11 
Alterações discretas associadas em número de três ou 
mais 
Alterações moderadas: 
Extrassístoles supraventriculares ou ventriculares em 
salva ou com mais de um foco 
Sobrecargas severas de um ventrículo 
Distúrbios da condução do estímulo: 
Bloqueio A V: do 20 grau. 
Bloqueio completo de ramos do feixe de His . ou 
hemibloqueios 
Alterações primárias da repolarização ventricular 

Para se manter nesse critério, o eletrocardio
grama poderá conter no máximo duas dessas alte
rações concomitantes. 

III 
Alterações moderadas em número de três ou mais 
Alterações graves: 
Extrassístoles ventriculares em salvas freqüentes e 
com mais de um foco 
Sobrecargas biventriculares 
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Distúrbios da condução do estímulo: 
Bloqueio A V completo 
Bloqueio de ramo direito com hemibloqueio anterior 
esquerdo e bloqueio A V do 1 ° grau 
Zonas inativas 
Zonas de lesão recente ou persistente 

Para uma exposição sintética do material cons
tante de pacientes portadores de adenoma da próstata 
e cardiopatia, classificados conforme a exposição 
prévia, construímos a tabela nO 3. 

TABELA N° 3 

Distribuição segundo grupos etários de 71 pa
cientes portadores de adenoma da próstata com 
diferentes graus de gravidade da cardiopatia. 

GRUPOS ETÁRIOS GRAVIDADE DA CAR:QIOPATIA* 
(anos) Í II III 

43 - 50 
51 - 60 
61 - 70 
71 - 80 
81 - 89 

8 2 
16 3 11 
13 3 8 
3 2 2 

Não houve qualquer contra-indicação cirúrgica 
por cardiopatia e, entre os 71 pacientes cardíacos, 
ocorreram 2 óbitos; entretanto, em apenas um deles a 
cardiopatia foi a causa direta do óbito. 

Considerando o número de óbitos dentre os car
díacos, podemos determinar estatísticamente o risco 
operatório, que foi de O a 6,2%. No entanto, levando 
em conta o número de óbitos devido à cardiopatia, o 
risco operatório calculado foi de O a 3,7%. 

Para julgar o risco operatório, é importante 
compará-lo com a mortalidade entre os 110 pacientes 
operados, que em nossa casuística foi de 1,8%. 

O cotejo desses valores permite a conclusão de 
que a presença de cardiopatia não deve contra-indicar 
a cirurgia. 

Devemos lembrar os sérios inconvenientes, mes
mo a curto prazo, do tratamento paliativo, que cer
tamente agTava as condiç~s da própria cardiopatia. 

Para a obtenção de um baixo risco operatório, a 
atenção para com esse grupo deve ser redobrada, 
tratando-se preventivamente todas as eventuais com
plicações. 

* A, cardiopatias associadas foram classificadas. neste tra
balho. em três grupos progressivamente mais graves I. II e I lI. 



RESUMO 

ADENOMA DA PROSTATA 

BIBLIOGRAFIA 

Os autores estudaram a concomitância de car
diopatias e adenoma da próstata. 

Propõem, baseados na sintomatologia, RX de 
tórax e eletrocardiograma, a classificação da car
diopatia em 3 grupos progressivamente mais graves. 

Apresentam e comentam os resultados obtidos 
em 115 pacientes estudados. 

SUMMARY 

The authors studied the concomitance of car
diopathies and adenoma of the prostate. 

They propose, based in the symptomatology, 
thorax X-Ray and eletrocardiogram, the classification 
of the cardiopathy in 3 groups progressively more 
serious. 

They present and comment on the results obtain
ed in 115 patients studied. 
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prostatectomia transvésico-capsular sem 
o emprego de sonda uretral 

GERALDO DE CAMPOS FREIRE - RENATO TUNEYASU YAMADA - JOÃO CARLOS CELESTINO 
GILBERTO MENEZES DE GÔES - WALDIR PRUDENTE DE TOLEDO 

Do Hospital das Clinicas da FMUSP (São Paulo) 

I. INTRODUÇÃO 

Em 1954, Bourque 1 publicou sua série de pros
tatectomias, por via transvésico-capsular. Este autor 
realizava uma abertura longitudinal na· bexiga, que se 
prolongava até a cápsula prostática, e a denominou de 
transcomissural. Na realidade, esta via de acesso, 
segundo Hybbinette 7 , foi primeiro empregada por 
Hendrikson 5, em 1935, e repetida por Ward 10 , em 
1948. 

Leadbetter
8 

modificou a técnica original in
troduzindo, em 1959, a realização da plástica Y -V, de 
Y oung 12 , no colo vesical. 

Por outro lado, as vantagens da não-utilização de 
sonda uretral nas prostatectomias, divulgadas por 
Brisset 2, foram comprovadas por trabalhos reali
zados nesta clínica 11 • 

Julgamos, então, poder juntar as vantagens das 
duas técnicas (Leadbetter e Brisset), realizando, em 
1971, o primeiro caso de prostatectomia transvésico
capsular, sem o emprego de sonda uretral. 

Este trabalho tem por finalidade divulgar a téc
nica, comentar suas vantagens e avaliar nossos resul
tados. 

11. MATERIAL E MÉTODO 

Estudamos 7 pacientes pela técnica em apreço, 
na Clínica Urológica do Hospital das Clínicas de São 
Paulo. Suas idades variaram de 66 a 77, sendo todos 
portadores de hiperplasia nodular de próstata. A 
avaliação pré-operatória compreendeu: urografia ex
cretora, uretrocistografia miccional, panendoscopia, 
além dos exames de rotina pré-operatória. 

III. TÉCNICA 

A distensão vesical é praticada, inicialmente, 
através de uma sonda uretral. 

A incisão é mediana infra-umbilical, de apro
ximadamente 10 cm, iniciando-se na sínfise pubiana. 
Após a abertura da aponevrose, as inserções distais do 
músculo reto anterior são seccionadas, obtendo-se 
uma boa separação entre as mesmas. Um afastador 
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auto-estático de Gosset expõe a face anterior da 
bexiga. Liberamos o tecido gorduroso pré-vesical, em 
sua porção inferior, até o nível da comissura vésico
prostática. Freqüentemente, necessita-se ligar alguns 
pedículos venosos aí existentes. 

Com uma válvula maleável aplicada na parede 
vesical, identificamos os plexos vasculares da cápsula 
prostática, os quais são ligados com pontos trans
fixantes de catgut 2-0 simples. Cuidados são tomados 
no sentido de não esgarçar, por tração, o ligamento 
pubo-prostático, fato que sempre provoca sangra
mento; isto ocorrendo, deve-se transfixar os vasos, 
com pontos em "X", uma vez que a cauterização é 
sempre insuficiente. 

Neste ponto, tem-se exposta a face anterior da 
cápsula, a comissura e a região ântero-inferior da 
bexiga. A abertura da bexiga é feita em "V" inver
tido, cujo vértice se situa na comissura (fig. 1). 

Prolonga-se a incisão longitudinalmente, em Y, 
além da comissura, por cerca de 2 cm. Esta abertura 
da cápsula, em geral, sangra, obrigando à utilização 
de pontos hemostáticos, principalmente em seu vér
tice inferior. Pontos de reparo são dados, no vértice do 
"flap" e na região da transição vésico-prostática, para 
facilitar e orientar na exérese do adenoma e no ul
terior fechamento (fig. 2). 

Pratica-se, a seguir, com bisturi elétrico, incisão 
sobre o lábio posterior do colo, ao nível do lobo pros
tático mediano. Esta incisão prolonga-se, em círculo, 
para os dois lados, até atingir a abertura transcap
sular. Inicia-se a dissecção do adenoma, com tesoura, 
tomando-se o cuidado de deixar para o final o des
colamento anterior, em virtude do maior sangramen
to deste local. Procura-se sempre descolar com te
soura, mas, em grandes adenomas, a face posterior e 
os recessos laterais têm sido descolados digitalmente. 
A mucosa uretral é seccionada sob visão e a peça é 
retirada. 

Iniciamos a hemostasia com 2 pontos transfixan
tes, ao nível das artérias prostáticas (5 e 7 hs.). Com a 
loja totalmente exposta, dão-se pontos de catgut 2-0 
simples em todos os vasos sangrantes. Realizamos a 
seguir a epitelização da loja, levando a mucosa do 
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bordo posterior do colo vesical à face posterior e 
profunda da cápsula. Esta sutura, além da regula
rização do colo, ajuda na hemostasia do mesmo (fig. 
3). 

Neste ponto, colocam-se as sondas do sistema 
(Brisset) de irrigação. Duas sondas de Nélaton plás
tico, uma 18 Fr e outra 10 Fr, são preparadas, rea
lizando-se vários orifícios extra em suas extremidades. 
A de maior caliJ:>re é deixada na loja e a de menor no 
interior da bexiga. Estas sondas saem por contra
abertura na bexiga, ao nível da sua linha mediana, 
uma acima e outra abaixo, de maneira a poderem ser 
exteriorizadas pela incisão longitudinal. Realizam-se 
suturas em bolsa nos locais de emergência das sondas 
na bexiga; as extremidades destas são passadas 
através da musculatura e da aponevrose, para no final 
fixarem a bexiga (fig. 4). 

O fechamento da bexiga é realizado, segundo a 
técnica Y-V. Passam-se inicialmente 3 pontos de cat
gut O cromado levando o vértice do V ao extremo do 
Y. Atam-se os nós e os fios de cada lado que são 
utilizados para realizar 2 suturas contínuas, fechando 
completamente a bexiga e a cápsula. Inicia-se ime
diatamente a irrigação contínua, com solução fi
siológica, através das sondas. São dados pontos se
parados sobre as duas primeiras suturas para reforçá
las. 

Deixa-se um dreno de penrose no espaço de Ret
zius. O plano muscular é aproximado com pontos 
separados de catgut 00 simples e a aponevrose é 
fechada com pontos separados de catgut 1 cromado. 
O subcutâneo é fechado com catgut 00 simples e a pele 
com pontos de Donati de multinylon 00. 

IV - RESULTADOS 

Os dados relativos a nossos 7 casos foram con
densados nas tabelas 1 e 2. 

Verificamos que, em 2 casos (28,57%), houve 
necessidade de passar para a anestesia geral e nos 
outros todos pôde-se realizar a técnica escolhida. 

A média dos tempos cirúrgicos foi de 212 mi
nutos. A administração de sangue foi, em média, de 
1.142 ml, durante a operação, e 142 ml, no pós-o
peratório. 

Apenas 1 caso apresentou fístula (14,28%) pós
operatória imediata. O seguimento destes pacientes 
foi sem intercorrência em 6 casos (85,71 % dos pa
cientes). 

Nenhum caso necessitou revisão endoscópica 
precoce para avaliação do colo vesical. Todos os 
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Reg. 

10323 

10668 

08704 

9561 

10719 

10731 

10743 

Reg. 

10323 

10668 

08704 

09561 

10719 

10731 

10743 

TABELA 1 

Idade Anestesia Tempo cirúrgico Transfusão/ ml 
per pós 

Peridural 
65 a contínua 160 min. 1500 O 

77 a Peridural 165 min. 1000 500 
continua 

60 a Raque 200 min. 500 O 

66 a Raque + 480 min. 2000 O 
Geral 

75 a Raque + 150 min. 500 O 
Geral 

75 a Peridural 130 min. 1000 O 

75 a Peridural 200 min. 1500 500 

TABELA 2 

CompUcaçiles Seguimento 

Não houve Aos 3 meses: bem. micção fácil. urina ümpida, 
resíduo desprezível. 

Não houve Alta bem, urinando bem, aguarda retorno. 

Não houve Aos 6 meses: bem, jato bom. sem resíduo .. 

Não houve Aos 3 meses: disúria + urgência. 
Aos 4 meses: infecção urinária. 

Não houve Alta bem, urinando bem, aguarda re~rno. 

Pístula após Fistula fechada no 15° P .O.Atualmente. bem. 
retirada da 
cistostomia, 
tratada com 
sondagem de 
demora. 

Não houve Alta bem, urinando bem, aguarda retorno. 

pacientes serão submetidos a uretrocistografia e en
doscopia após 1 ano de operação. 

V COMENT ÂRIOS 

A técnica de Brisset 2 havia sido suficientemente 
estudada por Y amada 11, mostrando ausência de 
diferença significativa entre a incidência de fístula 
suprapúbica com ou sem o emprego de sonda uretral. 
Em nosso estudo, a incidência de fístula foi bastante 
baixa (14,28%). 

Qu .. nto ao sangramento, notamos que, durante a 
operação, foi necessária a administração de grandes 
quantidades de sangue. Admitimos que este in
conveniente está relacionado diretamente com o 
tempo cirúrgico, que também é grande. Em con
trapartida, o pós-operatório imediato e tardio destes 
pacientes foi sem intercorrências, com grande faci
lidade para os cuidados de enfermagem, com baixo 
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nível de sangramento e ausência de complicações (obs
trução das soridas, espasmos, necessidade de sonda 
uretral, etc.) 

Com relação à plástica Y -V e seu valor no 
problema de estenose cicatricial do·çolo, estamos ain
da em fase de estudos, fazendo comparação com um 
grupo de pacientes em que foi utilizada a técnica de 
Hryntschak 6. Na realidade, a técnica original não 
preconiza esta plástica em todos os casos, reservando
a para aqueles que apresentam o colo fechado. De
cidimos realizá-la em todos os casos para o estudo de 
suas vantagens. Realmente, não tivemos nenhum caso 
de estenose de colo. 

V ários autores - Puigvert 9 e Couvelaire 3 - vêm 
insistindo na necessidade de epitelização do colo nas 
prostatectomias, detalhe este, aliás, já escrito por 
Harris 4 ao divulgar sua técnica original. 

VI - CONCLUSÕES 

A utilização da prostatectomia transvésico-cap
sular mostrou-se em nossa experiência: 

1 - Ser um método útil no sentido de hemos
tasia e profilaxia da estenose de colo vesical no pós
operatório. 

2 - Ser um método de grande valor didático 
muito útil dentro de um programa de residência. 

3 - Ser um método mais elaborado tecnicamen
te, aumentando o tempo cirúrgico, mas abolindo as 
manobras realizadas às cegas. 

4 - Reunir as vantagens das técnicas de Brisset 
e Leadbetter. 
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Prostateetomia transvésico eapsular sem o em
prego de sonda uretral 

SUMMARY 

The transcomisural prostatectomy following the 
technique popularized by Leadbetter has been used in 
five patients. 

The introduced modification eonsisted in aban
doning the urethral eatheter, but employing a two
eatheters suprapubie eontinous irrigation system. The 
results have been good in all patients. The procedure is 
quite useful for teaehing purposes but eonsuming 
time, what may restriet its indieations for poor-risk 
patients. 

, 
/ 

/ 
/ 

Fig. 1 _ Maneira como e feita a abertura da bexiga e da capsula 
prostatica. 
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Fig. 2 - Aspectos do fechamento e situação final 

Fig. 3 - Epitelização da loja Fig. 4 - Sistema de irrigação pós-operatória 
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diagnóstico das neoplasias prostáticas 
estudo comparativo entre biópsia transretal, 

toque retal e fosfatase ácida 
MILTON FLÃ VIO MARQUES LAUTENSCHLAGER - JOSE CAHLOS SOUZA TRINDADE 

CARLOS GOMES DE ARAUJO 

Da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (SP) 

A grande incidência do câncer de próstata em 
homens com mais de SO anos e as repercussões das 
terapêuticas preconizadas exigem do urologista 
precisão diagnóstica. 

O toque retal, fosfatase ácida e exame radio
lógicos podem ser de grande importância, mas são 
mais sugestivos e concludentes quanto mais adiantado 
o estágio da neoplasia e, portanto, menor a possi
bilidade terapêutica. A biópsia de próstata com 
agulha foi descrita por Astraldi, em 1937, e têm sido 
preconizados desde então várias vias de acesso e 
muitos tipos de agulha. 

Com o intuito de confrontar esses métodos diag
nósticos, realizamos o presente estudo. 

MATERIAL E MÊTODO 

Em 32 pacientes, com idades entre 41 e 77 anos, 
foram realizadas 36 biópsias de próstata por via trans
retal, utilizando-se a agulha de Vim Silverman (26 
casos) e Vim Silverman modificada por Franklin (10 
casos). 

A indicação da biópsia baseou-se no quadro 
clínico, alteração do toque retal (endurecimento, 
superfície irregular, limites imprecisos, diminuição de 
mobilidade, apagamento do sulco mediano e ou 
presença de nódulos), exame laboratorial (fosf. ácida 
sérica maior do que S,O unido Gutman Gutman) e 
exames radiológicos (metástases ósseas em diagnós
tico do tumor primitivo). Os critérios para a indicação 
de biópsia foram independentes entre si, embora em 
alguns casos tenha havido concomitância. 

Outrossim, com o objetivo de fazer estudo com
parativo com o resultado anátomo-patológico, os 
toques retais foram classificados em típicos, suges
tivos ou duvidosos para neoplasia segundo os seguin
tes critérios: 

a - Toque típico: próstata aumentada de vo
lume, consistência endurecida ou pétrea, sulco 
mediano apagado, limites imprecisos, sem mobili
dade, superfície irregular. 

b - Toque sugestivo: próstata aumentada de 
volume, consistência endurecida ou pétrea; sulco 
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mediano apagado, pouco móvel, limites precisos e 
superfície lisa. 

c - Toque duvidoso: próstata com uma das 
características alteradas. 

Os pacientes tiveram seus cólons preparado 
durante 2 dias com sulfaguanidina (4g/ dia), neo
micina (2g/ dia) e enteroclismas (2 a 3/ dia) . A biópsia 
foi realizada com o paciente em posição de litotomia e 
sob anestesia geral intravenosa (propanidid). Os 
pacientes foram mantidos internados durante 48 
horas para observação de possíveis complicações. 

RESULTADOS 

Do total de 36 biópsias, 4 (11,1%) revelaram 
material insuficiente, lS (41,7%) negativo para 
neoplasia e 17 (47,2%) foram positivos para carci
noma (Tab. I) 

A distribuição dos pacientes segundo o grupo 
etário e resultado anátomo-patológico está represen
tado na figo L 

Quando comparada com o toque retal, a biópsia 
confirmou a presença de neoplasia em 100% dos 
casos com toque típico, 44% dos casos com toque 
sugestivo e 36% dos casos com toque duvidoso (Tab. 
11). 

Quando se comparou resultado anátomo-pa
tológico e fosfatase ácida, pôde-se observar que 59% 
dos casos com carcinoma de próstata apresentavam 
pelo- menos 1 valor de fosfatase ácida total normal. 

Foram observadas complicações leves em 13 
(36%) das biópsias, sendo as mais freqüentemente 
observadas: hematúria transitória, proctorragia e pico 
febril (Tab. I1I). 

DISCUSSÃO 

No presente estudo, a modificação introduzida 
por Franklin não alterou de maneira evidente os 
resultados obtidos com a agulha de Vil Silverman nas 
biópsias de próstata por via transretal. 

O preparo de cólon, utilizado também por outros 
autores 6 , não mostrou ter influência nas complicações 
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decorrentes das biópsias, quando comparado com 
trabalhos em que ele não foi realizado 5,7 • 

O uso de anestesia também é discutido podendo 
ser dispensada 5 • Nós a utilizamos tendo em vista a 
sua inocuidade 3.4.8 e visando dar maior conforto ao 
paciente. Não observamos complicações decorrentes 
de seu uso. 

A confirmação da suspeita diagnóstica em 47,2% 
das biópsias encontra-se entre as mais altas da lite
ratura 1,5,6,7 e significa uma cuidadosa seleção dos 
casos. Dos casos negativos, 6 foram submetidos a pos
terior prostatecomia transvesical com a confirmação 
do resultado da biópsia. A ocorrência de falsos-po
sitivos tem sido pouco referida na literatura? acre
ditando-se que ela sejá praticamente nula . 

A constatação de uma maior freqüência de com
plicações em nossos pacientes talvez possa ser ex· 
plicada pelo fato de nossos doentes terem perma
necido internados após a biópsia, possibilitando um 
seguimento mais rigoroso desses fatos e por diferença 
de critérios adotados na definição de "complicação". 

Não constatamos nenhum casos de disseminação 
do tumor no trajeto da punção. 

CONCLUSÃO 

A biópsia de próstata por via transretal é de fácil 
execução, sem riscos importantes para o paciente, 
devendo ser indicada sempre que houver suspeita 
clinica, laboratorial ou radiológica de câncer pros
tático. 

NÚMERO 
DE 

CASOS 

16 

15 

14 

13 

12 

" 10 

D MATERIAL INSUFICIENTE 

11 NEGATIVO P/ CARCINOMA 

~ POSITIVO PI CARCINOMA 

Fig. 1 - Distribuição dos pacientes submetidos a biópsia de prós
tata por via transretal, segundo o grupo etário e resultado anátomo· 
patológico. 
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RESUMO 

Em 32 pacientes com idade entre 41 e 77 anos, 
foram realizadas 36 biópsias de próstata por via trans
retal, utilizando-se a agulha de Vim Silverman (26 
casos) e Vim Silverman modificada por Franklin (lO 
casos). Foi feito preparo de cólon, utilizou-se anes
tesia intravenosa (propanidid) e os doentes perma
necera:m internados em observação por 48 horas. 

Em 17 casos (47,2%), a biópsia foi positiva para 
carcinoma, sendo em 15 (41,7%) negativa e 4 (l1,1 %) 
revelaram material insuficiente. Quando comparada 
com o toqUe retal, a biópsia confirmou a presença de 
neoplasia em 100% dos casos com toque típico, 440/0 
dos casos com toque sugestivo e 3 % dos casos com 
toque duvidoso. 

Quando se comparou resultado anátomo-pa
tológico e fosfatase ácida, pôde-se observar que 59% 
dos casos apresentavam pelo menos um valor de fos
fatase ácida total normal. 

As complicações foram leves, sendo as mais 
freqüentes a hematúria transitória, a proctorragia e o 
pico febril. Não se constatou disseminação do tumor 
no trajeto da punção, em nenhum caso. 

SUMMARY 

Thirty six transrectal biopsies were performed 
with the Vim Silverman (26 biopsies) and Vim Silver
man-Franklim (10 biopsies) needles, in 32 patients 
from 41 to 77 years of age. Serum acid phosphatase 
leveIs were compared with histological findings and 
with the rectal prostate palpation. 

For 2 days, prior to procedure, sulphaguanidine 
and neomicine were orally administered to the pati
ents and 2 or 3 enemas were given daily. All patients 
received general intravenous anesthesia with pro
panidid. 

Histological diagnosis of cancer was made 17 
times (47,2%); in 4 (11,1%) the tissue obtained was 
considered insufficient by pathologist and in 15 
(41,7%) it was negative for carcinoma. 

The in(,ldence of cancer in those patients, whose 
prostatic palpation was classified as suspicious, sug
gestive and typical, has been respectively 36%, 44% 
and 100%. Ten out of 17 patients with carcinoma had 
at least one normal determination of acid phos
phatase. 

There were no serious complications related to 
the procedure. 
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TABELA! 

RESULTADOS ANÃ TOMO-PATOLÓGICOS DE 36 BIÓPSIAS DE PRÓSTATA, 

POR VIA TRANSRETAL, EM PACIENTES COM SUSPEITA DE 

CARCINOMA DE PRÓST ATA. 

RESULTADO ANÃTOMO-
PATOLÓGICO 

N° DE CASOS % DE CASOS 

POSITIVO PARA Ca 17 

NEGATIVO PARA Ca 15 

MA TERIAL INSUFICIENTE 4 

TOTAL 36 

TABELA II 

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS ANÃTOMO-PATOLÓGICOS DE BIÓPSIA 

PROSTÂTICA, SEGUNDO O TIPO DE TOQUE RETAL. 

CLASSIFICAÇÃO ANÃTOMO-PATOLÓGICO 
DO TOQUE POSITIVO NEGATIVO 

TÍPICO 7 (100%) 0(0%) 

SUGESTIVO 4 (440/0) 5 (56%) 

DUVIDOSO 5 (36%) 6 (64%) 

TOTAL 16 15 

TABELA III 

TIPO E FREQUÊNCIA DE COMPLICAÇÓES EM PACIENTES SUBMETIDOS 

A BIÓPSIA DE PRÓSTATA POR VIA TRANSRETAL. 

47,20 

41,70 

11,10 

100,00 

TOTAL 

7 

9 

14 

30 

TIPO DE 
COMPLICAÇÃO 

NÚMERO 
DE CASOS % DE CASOS 

HEMATÚRIA TRANSITÓRIA 
PROCTORRAGIA 
PICO FEBRIL 
URETRORRAGIA 
RETENÇÃO URINÃRIA 
PERFURAÇÃO VESICAL 
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9 
3 
3 
2 
1 
1 
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25 
8,3 
8,3 
5,5 
2,7 
2,7 
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prostatectomia pela técnica de Brisset 
ARY RAMALHO 

Da Faculdade de Medicina (Universidade Federal do Ceará). 

Apresentamos a nossa experiência com uma nova 
técnica da cirurgia do adenoma de próstata, baseada 
em 40 casos por nós operados no Hospital Geral de 
Fortaleza. 

Iniciamos este procedimento cirúrgico após 
acompanhamento de alguns casos no Hospital das 
Clínicas de São Paulo, e entusiasmado com os resul
tados apresentados pelo Dr. Renato Yamada, em sua 
tese de doutoramento. 

Esta técnica caracteriza-se pela ausência da son
da uretral, deixando-se o paciente com duas sondas 
de calibre diferente por contra-abertura vesical. 

Usamos a técnica habitual da prostatectomia 

transvesical, com sutura do colo vesical ao nível da 
emergência das artérias prostáticas. A bexiga é su
turada em 2 planos, e por contra-abertura em cada 
lado da incisão colocamos sondas de calibre 22 e 18, 
respectivamente, sendo que esta última servirá de en
trada para a lavagem contínua da bexiga. Quando 
houver c1areamento total do líquido de lavagem e 
ausência de coágulos, retiramos a sonda de maior 
calibre, deixando a outra aberta, fazendo-se então 
lavagens vesicais periódicas. No dia seguinte, obser
vamos que já houve cicatrização do orifício desta son
da retirada. Fechamos então a sonda restante, a fim 
de forçar o paciente a urinar pela via natural. Quando 
isto acontece, no dia seguinte retiramos a última son
da, diminuindo assim o tempo de sondagem dos 
pacientes. A micção passa a se processar normalmen
te, apenas com a coloração escura por mais um ou 
dois dias. 

Por outro lado, achamos que esta técnica propor
ciona maior conforto para os pacientes, devido à 
ausência do balão insuflado na loja prostática, não 
despertando espasmos vesicais no pós-operatório 
imediato, fato corriqueiro nas demais técnicas. Tam
bém ressaltamos o menor cuidado de enfermagem, 
desde que haja vigilância na drenagem contínua, 
evitando assim a formação de coágulos. O sangra
mento, por nós observado, tem sido pequeno na 
maioria dos casos, assegurando-nos a maior vantagem 
da ausência da sonda uretral. 

Achamos que uma outra grande vantagem desta 
técnica é o fato de se dispor de uma outra via, que é a 
via uretral, podendo ser utilizada a qualquer hora, 
como acontece nos casos de maior sangramento. 
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Observamos também uma maior facilidade de 
deambulação dos pacientes, pelo fato de não terem a 
sensação de estarem sondados. 

Apresentamos um quadro geral de nossas obser-
vações: 

Número de pacientes operados ............ 40 
Retirada da 1 a sonda no 1 ° p.o. ........... 28 
Retirada da 1 a sonda no 2° p.o. ........... 12 
Tempo médio da retirada da 2a sonda. 5,5 dias 
Tempo médio de permanência hospitalar após a 

cirurgia ...... '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9,9 dias 

Consideramos muito importante este dado re
ferente ao tempo de permanência hospitalar, ressal
tando que tivemos casos com alta hospitalar no 6° dia 
pós-operatório. 

Hemorragia pós-operatória .. 3 casos ..... 7 ,5 % 
Necessidade de cateterismo uretral . 12 " 30 % 
Fístulas .. 6 casos por coágulos na loja prostática 
3 casos por infecção de parede 
Urinocultura pôs-operatória negativa ..... 15 ca

sos ..... 37,5% 
Urinocultura pós-operatória positiva ..... 12 

c .a s o s 3 O 0/0 

OUTRAS OBSERVAÇÕES 

1 ° Não tivemos estreitamento uretral. 
2° Não tivemos nenhum caso de incontinência. 
3° Não utilizamos este método em adenomas 

muito grandes, onde preferimos usar a técnica de 
Hryntschak. 

4° Somente usamos a vasectomia em pacientes 
que estavam previamente sondados, e não tivemos 
nenhum caso de orquiepididimite. 

CONCLUSÕES 

1°) As complicações são menos significativas do 
que as obtidas com o us.;) de sonda. 

2° Proporciona maior conforto para os pacien
tes, devido à ausência do balão na loja prostática e a 
maior facilidade de deambulação. 

3°) Dispensa menores cuidados de enfermagem. 
4°) É bem evidente a observação de um menor 

sangramento. 
5°) Dispomos da via uretral como uma terceira 

via opcional, nos casos de grande sangramento. 



condilomagigante ou tumor de 
Luschke-Boewenstein 

NELSON RODRIGUES NETTO JR. - FERNANDO PRESTES DE CAMARGO - JAMIL CHADE. 

Do Hospital Beneficência Portuguesa (SP). 

o condiloma gigante foi descrito pela primeira 
vez por Buschke (1896)5 e posteriormente, com a 
colaboração de Loewenstein, foram feitas descrições 
mais detalhadas6 (1925). . 

É uma entidade de difícil caracterização, pois 
clinicamente comporta-se como um tumor maligno e 
hi.stologicamente seu aspecto é o de um condiloma 
comum. 

ASPECTO CLÍNICO 

De localização habitual no órgão genital mas
culino, pode localizar-se no períneo, região perianal, 
retal e vulvar na mulher?·1l·16. 

A lesão aparece, em geral, em pacientes que 
referem aparecimento de condilomas comuns, os 
quais rapidamente crescem, o que constitui uma de 
suas características. 

A tumoração cresce tanto superficial como 
profundamente, comprimindo os tecidos subjacentes, 
comprometendo tanto os corpos cavernosos como, 
nao raro, a uretra, o que provoca o aparecimento de 
fístulas. 

O prepúcio geralmente presente nestes pacientes 
é destruído, deixando à mostra massas vegetantes, 
com ulcerações esparsas 12. 

O odor forte e nauseante, bem mais intenso do 
que aquele encontrado nos casos de condilomas 
comuns, é uma característica desse tumor. 

ASPECTO HISTOLdGICO 

Histologicamente, o tumor de Buschke-Loewen
stein nao se diferencia do condiloma comum, a nao ser 
pela exuberância da lesão, onde o processo epitelial se 
desenvolve penetrando os planos profundos, com
primindo-os e causando uma reação inflamatória 
mais intensa. A camada basal pode ser multiestra
tificada, apresentando mitoses freqüentes. Não são 
observadas invasões dos espaços intersticiais, vas
culares e linfáticos; tais espaços são comprimidos pelo 
crescimento exagerado do tumor, tratando-se de um 
processo mecânico e não ativo. 

TRATAMENTO 

A fimose é considerada causa favorável para o 
desenvolvimento da lesão e, em casos de vegetações 
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venéreas recidivantes, a postectomia estaria indicada. 
O tu~or não responde ao tratamento com po

dofilina ou com radioterapia, estando contra-indi
cadas por alguns autores 14. 

O methotrexate mostrou-se ineficaz, mas alguns 
autores aconselham o seu uso nos períodos iniciais da 
lesão l6. 

A bleomicina foi usada com resultado animadorl
,7 

e acredita-se que esse quimioterápico venha a cons
tituir o tratamento de eleição. 

Até o momento, o tratamento de escolha é o 
cirúrgico, cuja extensão será semelhante à do car
cinoma, mas sem esvaziamento ganglionar. Nos casos 
em que a lesão for inicial e de pequena extensão, a 
eletrocoagulação está indicada. 

COMENT ÃRIOS 

Essa lesão tem sido aceita como entidade es
pecífica, mas sua etiologia permanece desconhecida. 
Alguns autores sugerem uma etiologia virótical; 
devido principalmente a sua semelhança histológica 
com o condiloma comum. Não se sabe, entretanto, 
por que alguns casos de proliferação condilomatosa 
tornam-se tão agressivos; a virulência do agente e a 
suscetibilidade individual podem ser fatores impor
tantes, se essa for realmente a etiologia do mal. 

O prepúcio parece ser um elémento favorável 
para o desenvolvimento do tumof. 

É da comparação entre o aspecto clínico maligno 
e o histológico benigno que se pode formular o diag
nóstico de tumor de Buschke-Loewenstein. 

A proporção de carcinomas associados a este tipo 
de lesão é mais elevada quando comparada com 
vegetações venéreas clássicasI2,1; o que permite ques
tionar a evolução benigna desse tumor. 

CASUÍSTICA 

Caso 1 - Paciente de 37 anos, branco, solteiro, 
portador de lesões verrucosas na glande há 11 anos. 
Biópsia local, em 1968, deu como resultado lesão 
benigna; na ocasião, foi indicada podofilina, com 
piora do quadro. As lesões na glande destruíram parte 
do prepúcio e envolviam o meato uretral, o qual não 
era individualização. 

Indicado tratamento local e, em seguida, tra
tamento radioterápico (2.500 rds/6 semanas). Passou 
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bem durante 3 anos, quando a tumoração aumentou 
muito e rapidamente, determinando dificuldade para 
urinar. A uretrocisto mostrava grande dilatação da 
uretra posterior e presença de imagens de falha de en
chimento na uretra peniana. 

Devido à extensão da lesão e comprometimento 
miccional, o pênis foi amputado parcialmente, sec
cionando-se os 2/3 distais. O exame anátomo-pa
tológico revelou: tumor de Buschke-Loewenstein. 

Após seis meses, o paciente estava bem e sem 
queixas urinárias; submetido a exame endoscópico, 
não se verificou a existência de tumor ação na luz 
uretraI. 

Caso 2 - Paciente de 27 anos, amarelo, casado, 
motorista. Há dois anos, lesões verrucosas na região 
perineal, tratadas localmente sem resultado. Seis 
meses depois, apresentaram crescimento rápido, 
ocupando a região perineaI. 

O paciente foi submetido a ressecção cirúrgica e 
cauterização da base de implantação com eletro
cautério. O exame anátomo-patológico revelou: con
diloma gigante. 

RESUMO 

O tumor de Buschke-Loewenstein é entidade 
rara, com caráter clínico maligno, embora histolo
gicamente semelhante ao condiloma comum. O tumor 
cresce em profundidade sem invadir os tecidos, mas 
comprimindo e causando uma reação inflamatória in
tensa. O diagnóstico é, portanto, clínico. Os trata
mentos com podofilina e radioterapia são ineficazes, 
havendo possibilidade de êxito com bleomicina. O 
tratamento cirúrgico é o mais indicado, sendo que a 
ressecção dependerá da extensão tumoraI. Os al,ltores 
apresentam dois casos de tumor de'Suschke-Loewen
stein, um peniano e outro perineal, ambos tratados 
cirurgicamente. Não houve resposta favorável ao 
tratamento prévio com podofilinaou radioterapia. O 
prepúcio seria elemento favorável ao desenvolvimento 
tumoral. 

SUMMARY 

The Buschke-Loewenstein tumor is arare entity, 
with malign clinicaI character, although histologica1ly 
similar to the ordinary condylome. The tumor grows 
deeply, without invading the tissues, but compressing 
them and causing an intense inflammatory reaction. 
So, the diagnosis is clinicaI. The treatments with 
podophyllin and radiotherapy are not effective, and 
there isthe possibility of succeeding with bleomycin .. 
. The surgi~al treatment is accepted and theresec-
tión. will depend on theextension ofthe tumor. 
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We presented two cases of Buschke-Loewenstein 
tumor, on the penis and on the perineal region, both 
treated with surgery. There has been no favourable 
answer to the previous treatment with podophyllin 
and radiotherapy. The prepuce is a favourable element 
for the development of the tumor. 
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torção congênita do pênis 
MILTON FLÃ VIO MARQUES LAUTENSCHLAGER - JOSÊ CARLOS SOUZA TRINDADE 

CARLOS GOMES DE ARAUJO 

Da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (SP) 

Desde a descrição desta patologia por Vernuil, 
em 1857, cerca de cem casos foram relatados na li
teratura. Destes, aproximadamente um terço foram 
tratados cirurgicamente. Tendo em vista a infreqüên
cia da patologia e o pequeno número de casos sub
metidos à cirurgia, pouco se tem escrito a este res
peito. 

Os autores apresentam 2 casos de torção con
gênita de pênis, operados no H.C. da Faculdade de 
Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu em 1974. 

DESCRIÇÃO DE CASOS 

Caso N° 1 _ E.A.C., 11 anos de idade, branco, 
procedente de Mairinque (S.P.). Procurou o hospital 
com queixa de que o pênis era torto desde o nasci
mento, com curvatura acentuada e dirigida para a es
querda, fazendo com que o paciente urinasse para o 
lado. Ao exame físico, constatou-se um p'ênis com 
rotaçílo para a esquerda (sentido anti-horário) em 
quase 90° e o meato uretral abrindo-se no corpo do 
pênis. Presença de corda. Os testículos encontra
vam-se na bolsa escrotal. Foi feito o diagnóstico de 
torçílo congênita do pênis e hipospadia peniana e como 
patologia associada encontrou-se um retardo no 
aprendizado escolar. Os exames laboratoriais e ra
diológicos (V.G.E. e V.C.M.) foram normais. O 
paciente foi submetido à cirurgia para correção da 
torção em 25.3.74, utilizando-se a técnica descrita por 
Culpo Posteriormente, complementou o tratamento, 
realizando a ortofaloplastia em 3.6.74. e o 2° tempo 
de correção da hipospadia (técnica de D.Browne) em 
28.8.75. O paciente evoluiu no pós-operatório sem al
terações (figs. 1,2 e 3). 

Caso N° 2 - A.C.M., 12 anos de idade, branco, 
procedente de Itatinga (S.P.). Procurou o hospital 
queixando-se de ausência do testículo esquerdo na 
bolsa escrotal após herniorragia, há 7 anos, incon
tinência urinária desde a mesma época e que urinava 
de lado desde o nascimento. Informava convulsão no 
passado. Ao exáme físico, encontrqu-se um testículo 
direito retrátil e o testículo esquerdo na bolsa escrotal 
e atrófico. Prepúcio exuberante e meato uretral 
desembocando na glande pouco abaixo da posição 
normal, bem próximo ao sulco bálano-prepucial,com 
rotação peniana para a esquerda (sentido anti-ho-
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r'ario) em cerca de 90°. Foi feito o diagnóstico de 
torção peniana com hipospadia balânica e testículo 
retrátil à D e atrófico à E. Cómo patologia associada, 
encontrou-se um deficit intelectual e síndrome con
vulsiva controlada. A incontinência urinária não foi 
confirmada durante a internação. O paciente foi 
levado à cirurgia em 18.74, com a correção da torção 
pela técnica de Culp, evoluindo sem alterações no pós
operatório. Exames laboratoriais e V.C.M. sem al
terações. 

DISCVSSÃO 

A torção congênita do pênis pode ser definida 
como uma malformação congênita, que resulta em 
uma rotação do pênis em seu eixo longitudinal. Sua 
etiologia não está bem determinada, existindo aqueles 
que a explicam por um desenvolvimento desigual dos 
corpos cavernosos e outros que a atribuem a compres
são inadequada do pênis pelas coxas na vida intra
uterina1•2•4•7 • 

Freqüentemente, a torção está associada a outras 
malformações, sendo a mais habitualmente encon
trada a hipospadiaJ·5 

• Campbelerefere que cerca de 
um terço dos pacientes apresentam anomalias do 
trato urinário superior. 

Na maior parte das ocasiões, a torção se faz para 
a esquerda (sentido anti-horário) e isto pode ser 
verificado acompanhando-se o trajeto do rafe me" 
diano. A classificação em graus é baseada na posição 
do meato uretral, representando a posição do freio o 
ponto O. 

A torção, quando isolada, freqüentemente é as
sintomática, sendo compatível com a função sexual e 
a reprodução. 

A indicação cirúrgica é bastahttl discutida na 
literatural.~ Normalmente, tem sido indicada em 
decorrência das outras anomalias penianas, que são 
encontradas associadas à torção. A técnica proposta e 
que vem sendo executada com maior freqüência é a 
descrita por Culp3 e qÚ:e consiste em uma incisão na 
base do pênis, com liberação da fáscia de dardos de 
Buch, ao nível da junção peno-escrota!. A seguir, 
rotação do segmento distaI do pênis, até o meato atin
gir a sua posição normal. 

Culp preconiza que esta cirurgia seja efetuada 
após 6 meses da realização da ortofaloplastia. Em 
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nosso caso, a correção da torção precedeu a orto
faloplastia, sem prejuízo do resultado final. A in
dicação da cirurgia no 2° caso, em que não foi cor
rigida a hipospadia balânica, prendeu-se a aspectos 
psicológicos do doente, que valoriza em demasia a 
torção. 

CONCLUSÃO 

Os autores concluem que a técnica de Culp é de 
fácil execução, corrige efetivamente a torção e deve 
ser indicada sempre que houver, decorrente da tor
Çao, dano funcional ou psicológico no paciente . Em 
nossas mãos, não resultou em complicações nos casos 
em que foi indicada. 

RESUMO 

Os autores apresentam 2 casos de crianças por
tadoras de torção congênita de pênis, submetidas à 
cirurgia para correção desta patologia. Ambas tinham 
hipospadia associada. 

A técnica empregada para a correção da torção 
foi a descrita por Culp, sendo em uma das crianças, 
portadora de hipospadia balânica, a única citurgia 
realizada. Na outra, em que a hipospadia era pe
niana, após a correção da torção, foram realizadas a 
ortofaloplastia e a neo-uretroplastia (técnica de D. 
Browne). 

Houve boa evolução no pós-operatório e a cirur
gia corrigiu efetivamente a torção. 

Fig. 1.- Fotografia frontal do pênis, evidenciando a torção pe
niana. 
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SUMMARY 

The authors report 2 cases of congenital torsion 
of the penis in children. Both had hypospadia but in 
only one the correction was necessary and was done by 
the Denis Browne method. For the correction of the 
penile torsion the Culp technique was employed. 

There were no post-operative complications and, 
in bõth cases, the torsion was effectively corrected. 

Fig. 2 ~ Fotografia mostrando o meato rodado em cerca de 90° 
para a esquerda e abrindo-se no corpo peniano. 

Fig. 3 - Fotografia no pós-operatório da correção da torção pela 
técnica de Culp, evidenCiando-se a correção da torção e a linha de 
sutura na base do pênis. 
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tratamento das lesões da uretra posterior e 
bulbar pela técnica de telescopagem 

NELSON RODRIGUES NETTO IR. - HOMERO BRUSCHINI - GILBERTO M. GOES 

WALDYR PRUDENTE DE TOLEDO - GERALDO DE CAMPOS FREIRE 

Do Hospital das Clínicas (FMUSP) 

Existem inúmeros métodos para o tratamento da 
estenose uretral, o que evidencia o fato de que não 
têm sido alcançados resultados plenamente satis
fatório. Os maus resultados, observados com diferen
tes métodos cirúrgicos2,s. fizeram com que passás
semos a empregar a telescopagem no tratamento da 
estenose uretral4

• 

Os resultados preliminarmente obtidos nos le
varam a prosseguir com seu uso no tratamento das 
lesões e estenose da uretra posterior. 

Este trabalho tem por objetivo estudar os resul
tados tardios verificados com o emprego da teles
copagem. 

MÉTODO 

O presente trabalho é baseado na observação de 
42 pacientes operados pela técnica de telescopagem. 
Estes eram portadores de: a) estreitamento uretral; b) 
rotura recente da uretra posterior; c) fístula ure
tro-rétal. No primeiro grupo, estão incluídos es
treitamentos traumáticos (22 casos) e inflamatórios (5 
casos). O segundo grupo é constituído por 13 doentes, 
sendo o terceiro representado por 2 casos. A distri
buição, segundo a idade, está representada na tabela 
1. 

Quanto à sede da lesão, podemos verificar que, 
nos estreitamentos traumáticos, a uretra membranosa 
foi a sede da lesão em 15 casos. Em 4 casos, havia 
lesão da uretra membranosa e prostática e em 3 doen
tes a leSão se verificou ao nível da uretra bulbomem
branosa. Nos estreitamentos inflamatórios, houve 
acometimento da uretra bulbomembranosa em 3 
casos e da uretra bl!lbar em 2. Nos doentes portadores 
de fístula uretro-retal, esta se situava na uretra mem~ 
branosa. Nos 13 casos de rotura recente da uretra, a 
lesão se localizava na uretra membranosa, e os pa
cientes eram portadores de fratUra de bacia. A teles
copagem foi realizada nesses pacientes, em tempo que 
variou de 12 h a 10 dias após a lesão. O tratamento 
inicial consistiu na realização de cistostomia e ampla 
drenagem do hematoma e da urina coletados. 

Quanto à extensão da lesão, esta variou de 10 a 
15 mm'. 

Em relação ao tratamento cirúrgico anterior à 
telescopagem, todos os casos· de rotura recente' da 
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uretra foram de início cistostomizados. Nos estrei
tamentos inflamatórios, tivemos 2 casos de cateteris
mo retrógrado e 3 casos de cistostomia. Dois desses 
casos, não foram operados anteriormente. Os doentes 
portadores de estreitamento traumático foram an
teriormente tratados por técnicas cirúrgicas, tais 
como: uretrectomia com uretrografia término-ter
minal, cateterismo retrógrado, cistostomia ou sub
metidos previamente à cistostomia. 

No pré-operatório, os pacientes foram subme
tidos a exame clínico, urografia excretora, uretrocis
tografia, dosagem de uréia, urina tipo I, cultura de 
urina e exploração do calibre uretral com sondas. 

RESULTADOS 

Os resultados foram estudados de acordo com os 
seguintes aspectos: aspecto funcional, calibre uretral, 
infecção urinária, aspecto radiológico, função sexual 
e apreciação global. 

1 '- Aspecto funcional: consideramos como sen
do representado pela sintomatologia clínica, jun
tamente com o aspecto do jato urinário. Foram con
siderados bons resultados os casos em que não havia 
queixa urinária e nos quais o jato urinário era normal, 
regulares aqueles em que havia alteração relacionada 
a um dos parâmetros acima referidos e maus resul
tados os que apresentavam queixas relativas aos dois. 

Em 29 pacientes, foram obtidos bons resul
tados, 4 resultados foram regulares e 9 tiveram maus 
resultados. Os maus resultados ocorreram em 5 doen
tes com estreitamento traumatico da uretra. Análises 
estatísticaS foram feitas a partir dos resultados. O tes
te empregado foi o de contrastes entre proporções, 
conforme Gold 1. O grupo de doentes portadores de 
fístula uretrorretal não foi submetido a estudo estatís
tico por ser representado por muito pequeno número 
de casos. Comparamos os bons resultados obtidos nos 
três grupos estudados e também os maus resultados. 
Portanto, somo mostra a tabela 11, não existe dife
rença estatisticamente significativa entre bons resul
tados do ponto de vista do aspecto funcional quando 
comparamos os três grupos. O mesmo ocorreu na 
comparação dos maus resultados. 

2 - Calibre uretral: os pacientes! por ocasião do 
controle no ambulatório, foram submetidos à cali
bragem uretral com sondas tipo "bequille". 'Trinta e 
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seis doentes apresentaram calibre uretral normal e em 
seis casos não se conseguiu o cateterismo uretra!. Os 
dados submetidos à análise estatística mostraram que 
não existe diferença estatisticamente significativa en
tre os bons resultados, do ponto de vista do calibre 
uretral, quando comparamos os 3 gr1ooos; o mesmo 
ocorreu quando comparamos os maus resultados 
(tabela I1I). 

3 - Infecção urinária: dentre 29 doentes es
tudados, 20 apresentavam infecção urinária e 9 es
tavam com exames de urina tipo I normal e cultura de 
urina estériL Não foi realizado exame de urina no pré
operatório dos doentes traumatizados com rotura de 
uretra e submetidos a telescopagem uretral. A análise 
estatística dos resultados mostrou que não existe 
diferença estatisticamente significativa quando com
paramos os três grupos (tabela IV). 

4 - Aspecto radiológico: a) Estudo do trato 
urinário superior: estudamos o trato urinário superior 
pela urografia excretora. Os cálices, bacinetes e 
ureteres eram normais ou dilatados. Uma vez dila
tados, consideramos 3 graus (I, 11, 111). No grau I, 
havia dilatação leve ou discreta; no grau 11, dilatação 
moderada, atingindo o ureter até o dobro de seu 
calibre normal; no grau lU, dilatação mais acen
tuada, envolvendo também bacinete e cálices. 

O controle utográfico pós-operatório foi reali
zado em 27 doentes, sendo 19 casos de estreitamento 
uretral, um caso de fístula uretrorretal e 7 casos de 
rotura uretral recente. Nestes últimos, em virtude de 
suas condições graves, por ocasião do atendimento, 
não foram feitas urografias no pré-operatório. Com 
finalidade de estudo estatístico, esses pacientes foram 
considerados portadores de urografias normais, no 
pré-operatório. Os resultados estão expressos na 
tabela V. Os resultados obtidos foram submetidos à 
análise estatística, comparando-se bons e maus resul
tados. Houve diferença estatisticamente significativa 
quando comparamos os bons resultados de estrei
tamento traumático com os de estreitamento infla
matório (tabela VI). 

b) uretrocistografia (estudo dos -tratos médio e 
inferior). Doze doentes apresentavam a uretra per
meável, regular e a região da telescopagem de calibre 
praticamente normal. Em 13 casos, a uretra era per
meável, porém irregular, havendo diminuição mo
derada do calibre ao nível da telescopagem. Em 11 
casos, havia dilatação da uretra proximal, em virtude 
de estenose ao nível da cirurgia. A análise estatística 
dos resultados mostrou que, quando comparamos os 
maus resultados do estreitamento inflamatório com os 
do estreitamento traumático e com os de rotura recen-

,te da uretra, houve diferença estatisticamente sig
nificativa (tabela VII). 

5 - Função sexual: verificamos por informações 
dos doentes que 21 apresentavam atividade sexual 
normal e seis casos apresentavam alteração sexual. 
Dez pacientes não tinham atividade sexual (crianças) 
e 5 casos não referidos. 

6 - Os resultados obtidos, analisados em função 
dos seis parâmetros utilizados, são apresentados na 

. tabela VIII. 

DISCUSSÃO E COMENT ÃRIOS 

Quarenta e dois casos de lesões uretrais foram 
tratados pela técnica de telescopagem, sendo os resul
tados avaliados após seguimento, que variou de 2 
meses a 8 anos, em média 38 meses. 

Estudamos nossos casos sob diversos parâmetros 
o que oferece maior rigor quanto aos resultados 5,6,7,8 

Quanto ao aspecto funcional, a telescopagem 
proporcionou bons resultados em 70% dos casos, sen
do que a etiopatogenia não interferiu nos resultados. 

O calibre uretral ficou normal em 85 % dos casos 
e aetiopatogenia não interferiu nos resultados obtidos 
nos três grupos comparados. 

A infecção urinária não dependeu da etiopa
togenia e foi verificada em 47,5% dos casos. 

O estudo radiológico mostrou o trato urinário 
superior normal em 55,0% dos casos, independen
temente da etiopatogenia. 

A avaliação dos tratos urinários médio e inferior 
pela uretrocistografia mostrou-se normal em 30% dos 
casos. 

Houve diferença estatisticamente significativa, 
quando comparados os grupos de estreitamento 
traumático com estreitamento inflamatório, como 
também entre estreitamento inflamatório e rotura 
recente. 

Acreditamos que o maior' número de intervenções 
cirúrgicas anteriores à telescopagem, bem como a 
maior extensão da área de estenose existente no es
treitamento inflamatório, determinaram a maior in
cidência de maus resultados. 

A cirurgia não foi causa de alteração sexual exis
tente em 22,2% dos casos. 

O resultado global da telescopagem, baseado na 
presença de mais de 4 aspectos bons dos seis consi
derados, foi de 45,2%. 
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TABELA I 

Distribuição etária 

Idade 
(anos) 

Estreitamento 
traumático 

Estreitamento 
inflamatório 

Rotura 

0-10 
11-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 

MR+ ET X EI 
MR+ ET X R 
MR+ EI X R 

BR* ET X EI 
BR* ET X R 
BR* EI X R 

2 
4 
4 
4 
3 
3 
2 

+ Maus resultados 
* Bons resultados 

TABELA 11 

ZR=1.14 
ZR=0.02 
ZR=2.00 

ZR= O. 60 
ZR=0.03 
ZR=1.25 

O 
O 
O 
O 
2 
1 
2 

3 
4 
1 
3 
1 
O 
1 

para ZR critico de 2.39 
para ZR critico de 2.39 
para ZR critico de 2.39 

para ZR critico de 2.39 
para ZR critico de 2.39 
para ZR critico de 2.39 

ET - Estreitamento traumático 
EI - Estreitamento inflamatório 
R -Rotura 

TABELA III 

MR ET X EI ZR = 2.22 para ZR critico de 2.39 
MR ET X R ZR = 0.22 para ZR critico de 2.39 
MR EI X R ZR = 1.53 para ZR critico de 2.39 

BR ET X EI ZR = 2.28 para ZR critico de 2.39 
BR ET X R ZR = 0.23 para ZR critico de 2.39 
BR EI X R ZR = 1.54 para ZR critico de 2.39 
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MR ET x EI 
MR ET x R 
MR EI x R 

BR ET x EI 
BR ET x R 
BR EI x R 

PRB 

NORMAL 

ÀLTERNADA 

pOs 

NORMAL 

ALTERADA 
MELHORADA 

TABELA IV 

ZR=0.14 para ZR critico de 2.39 
ZR=0.85 para ZR critico de 2.39 
ZR=0.36 para ZR crítico de 2.39 

ZR=0.14 para ZR critico de 2.39 
ZR=0.21 para ZR critico de 2.39 
ZR=0.36 para ZR critico de 2.39 

TABELA V 

ESTREITAMENTO - ESTREITAMENTO ROTURA 
INFLAMATÓRIO TRAUMÂTICO 

11 

NÃO MELHORADA 

MR ET x EI 
MR ET x R 
MR EI x R 

BR ET x EI 
BR ET x R 
BR EI x R 

MR ET x EI 
MR ET x R 
MR EI x R 

BR ET x R 
BR ET x R 
BR EI xR 
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TABELA VI 

ZR= 0.00 para ZR critico de 2.39 
ZR= 1.0i para ZR critico de 2.39 
ZR = 1.02 para ZR crítico de 2.39 

ZR= 3.00 para ZR crítico de 2.39 
ZR = 1.00 para ZR critico de 2.39 
ZR= 1.10 para ZR critico de 2.39 

TABELA VII 

ZR= 3.00 para ZR crítico de 2.39 
ZR:::0.18 para ZR critico de 2.39 
ZR= 2.40 para ZR critico de 2.39 

ZR= 1.13 para ZR critico de 2.39 
ZR= 0.35 para ZR critico de 2.39 
ZR= 1.30 para ZR crítico de 2.39 
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TABELA VIII 

RESULTADO GLOBAL 

ASPECTOS CONSIDERADOS NÚMERO DE CASOS PERCENT AGEM 
BONS 

6 4 9.5 0/0 
5 4 9.5 % 
4 11 26.2% 
3 5 11.9% 
2 8 19.0% 
1 5 11.9% 
O 3 7.1 % 
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torção de testículo 
HELIO ASSUNÇÃO GOUVEIA - JORGE FERREIRA GOMES. 

Do Hospital Getúlio Vargas (Rio). 

o presente trabalho trata da apresentação de 
três casos de torção de testículo. 

Em termos de patologia genital, a interferência 
da circulação do complexo nobre da bolsa escrotal e 
suas conseqüências imediatas e tardias constituem 
um capítulo bastante importante. Á torção funicular, 
segue-se, em ordem de importância, a torção da 
hidátide pediculada de Morgagni. 

Recordamos que a torção de testículo pode ser de 
duas formas distintas: 

1°) Torção de testículo propriamente dita - pa
raqueestacondição se dê, é preciso que haja mesórquio 
longo. 

2°) Torção do cordão espermático - neste caso, 
é indispensável inserção alta de serosa vaginal no cor
dão. Nesta condição, o conjunto testículo-epidimo 
toma, em relação com a vaginal, a forma descrita por 
alguns autores como em "badalo de sino". 

Há uma terceira condição, já mencionada,que é 
a torção da hidátide de Morgagni. 

Ê sabido que, nas primeiras seis horas de is
quemia, a linhagem espermatogênica perece. A partir 
deste prazo, começa a haver sofrimento das células 
intersticiais de Leydig. Tendo em vista tal fato, op
tamos sempre por evitar ao máximo a ablação do tes
tículo, procurando com isso preservar pelo menos a 
função hormonal. 

A via de acesso escolhida, em nossos casos, foi 
sempre a inguino-escrotal, avançando a incisão até o 
meio da hemibolsa comprometida. O risco que cor
remos ao incisar em tecido inflamado é compensado 
pelo ótimo campo operatório e pela facilidade de ex
por uma vaginal aumentada de volume, o que seria 
praticamente impossível com uma via que interessasse 
somente à região inguinal. 

Os casos que passamos a relatar foram tratados 
por nós em nosso local de trabalho, o Serviço de 
Urologia do Hospital Estadual Getúlio Vargas, diri
gido pelo Dr. Rubem Gabriel. 

1° CASO-A.J.F.15 anos, masculino, negro, es
tudante. Chegou ao nosso Serviço contando que, oito 
dias antes, fora acordado durante o sono por dor de 
instalação súbita no testículo esquerdo, de grande in
tensidade, que ascendia para o abdome inferior e 
flanco esquerdo; em seguida, teve náuseas e vômitos 
repetidos; foi medicado por colegas não urologistas 
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com antibióticos e antiinflamatórios, e, à medida que 
a dor se fazia mais tolerável, desenvolvia-se edema e 
vermelhidão da hemibolsa correspondente, que logo 
tomava também o lado oposto. Ao exame físico, além 
do que foi dito, observamos um cordão espermático 
muito espessado, o que tornava impossível identificar 
o deferente; a palpação ao nível do orifício inguinal 
externo era dolorosa e o edema se estendia até ali. Ó 
sinal de Prehn, que consiste no aumento da dor com a 
suspensão escrotal, não era claramente positivo, 
porém a história clínica do doente, a ausência de con
tatos sexuais prévios e de infecções urinárias, e o fato 
de o testículo oposto mostrar-se horizontalizado nos 
levou à hipótese diagnóstica de torção funicular e a 
indicar a cirurgia imediata. No ato operatório, confir
mamos nosso diagnóstico: havia pequena hematocele, 
o cordão estava bastante espesso, bem como o epi
dídimo, que mostrava grande sofrimento vascular, 
apresentando-se igualmente espessado e negro; o tes
tículo tinha melhor aspecto, embora suas condições 
fossem também más. Havia uma volta e meia de 
torção. Era facilmente evidenciável a inserção alta da 
vaginal. Procedemos à fixação do órgão nos quatro 
pontos cardeais, depois de desfeita a torção, ligando a 
albuginea ao dartos. Optamos pela conservação 'do 
telticulo, e neste caso, três meses após, havia atrofia 
acentuada do complexo nobre. Nessa ocasião, curado 
o lado esquerdo, fixamos profilaticamente o lado 
oposto, que se apresentava também em "badalo de 
sino" . 

2° CASO - H.R.P., 14 anos, masculino, bran
co, estudante. Relatava que, três dias antes, se ins
talara durante o sono dor de grande intensidade no 
testículo direito, com irradiação para abdome e região 
lombar direita, tendo sido medicado com antibióticos 
e antiinflamatôrios, sem melhoras. Negava uretrite e 
experiência sexual. Havia edema e vermelhidão acen
tuados em toda a bolsa escrotal. O cordão do lado 
afetado era espesso e não se podia..palpar o deferente. 
O sinal de Prehn era francamente positivo. A cirurgia 
mostrou pequena hematocele e o complexo nobre em 
acentuado sofrimento vascular. A conduta foi a mes
ma do caso anterior, inclusive quanto à fixação do 
lado oposto como medida profilática, por apresentar, 
como o lado direito, inserção alta da túnica vaginal e a 
glândula genital hori:z;ontalizada, fator este predis-
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ponente de torção. Neste caso, a atrofia do órgão 
direito foi pequena, embora houvesse duas voltas de 
rotação. 

3° CASO - M.R.D. 1S anos, masculino, bran
co, estudante. Contava o paciente que a dor se ins
talou subitamente, pela ma.nhã, três dias antes. 
Relatava episódios semelhantes, porem não tão inten
sos, em quatro oportunidades, num período de dez 
meses. Na última vez, quando procurou o nosso Ser
viço, referiu náuseas e vômitos após a instalação da 
dor. Não recordava nenhum esforço maior naquela 
hora. Negava uretrites e relações sexuais. Ao exame, 
havia edema e vermelhidão acentuados, principal
mente à direita, o cordão estava espessado e doloroso, 
o sinal de Prehn era claramente positivo e o testículo 
esquerdo estava horizontalizado. Na operação, no
tamos hematocele importante, grande sofrimento vas
cular de cordão, epidídimo e testículo, e a inserção al
ta da vaginal mais uma vez se fazia presente. Mesmo 
havendo três voltas e meia de torção, tentamos con
servar a glândula, mas , por volta do vigésimo dia do 
pós-operatório, fomos obrigados a reoperar para 
retirar aquele testículo, tomando o cuidado de 
proceder à ligadura do cordão ao nível do orifício in
guinal interno. Posteriormente, procederemos à fi
xação profilática do lado esquerdo. 

Desta nossa modesta experiência, e mais cinco 
outros casos de menos de doze anos, que compõem o 
total da casuítica do Hospital Getúlio Vargas, fica-nos 
a impressão de que: 

Fig. 1 - Torção de testículo. Paciente de 15 anos. Edema, ver· 
melhidão, tumefação da hemibolsa esquerda, já tomando o lado 
oposto. 
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1°) E fundamental tentar manter o testículo , 
visando preservar um mínimo de função do órgão e 
um mínimo de trauma psicológico para o paciente; 

2°) Esta patologia seria mais freqüente do que se 
supõe; apenas, o diagnóstico nem sempre é feito, pas
sando por orquite. 

3°) E preferíveI operar uma orquite do que 
deix-ar passar uma torção de testículo. 

4°) Embora seja rara a torção do lado oposto , é 
aconselhável sua fixaçãQ profilática. 

fig.2 - Torção de testículo. Serosa vagi.nalex. 
posta. Hematocele importante. 

Fig. 3 - Torção de testículo. Sofrimento vascular 
intenso do testículo e epididimo. Note·se a in· 
serção alta da vaginal: testiculo em "badalo de 
sino". 



tumores de testículo 

YAMASAKI, R, - CICONELLI, A.I. - SAHÃO, M.A. - CORNICELLI, J. 

FERREIRA, L.A. - BARBIERI, J.N. 

A incidência dos tumores de testículo apresenta 
certa variação de acordo com os diversos autores, 
porém todos são concordantes em que se trata de 
neoplasias dé menor incidência. Em linhas gerais, in
cidem aproximadamente em 0,5% aI % de todos os 
tumores malignos no homem e em 4% dos tumores 
que afetam o aparelho geniturinário. A faixa etária 
predominante situa-se em torno dos 20 a 35 anos, 
apesar de haver algumas variações dessa incidência em 
relação aos diferentes tipos histológicos de tumor. É 
raro em indivíduos de raça negra. 

A etiopatogenia dos tumores de testículo não é 
bem conhecida. Geralmente, surge na idade de maior 
atividade sexual. Devido à grande incidência de 
tumores de testículo em indivíduos com criptorquidia 
pôde-se considerar esta anomalia anatômica como 
fator predisponente em potencial, apesar de se haver 
sugerido se algum fator desconhecido, provavelmente 
congênito, levaria tanto à criptorquidia como à for
mação de tumor. 

Na fase inicial, os tumores de testículo são pobres 
em sintomatologia, resumindo-se, geralmente, no 
aumento da massa testicular, quase sempre notado 
acidentalmente pelo paciente. O crescimento é geral
mente indQlor e somente em raras ocasiões, se ocor
rer sangramento dentro do parênquima tumoral, 
pode ocorrer dor intensa. 

A ginecomastia pode se apresentar como uma 
manifestação sistêmica do tumor de testículo, resul
tante da ação das gonadotrofinas coriônicas ou es
trógenos produzidos. 

Os sintomas decorrentes das metástases são, 
muitas vezes, as primeiras queixas de pacientes com 
neoplasia testicular, principalmente quando ocorre 
extenso comprometimento ganglionar retroperitoneal, 
pulmonar ou hepático. 

O diagnóstico é feito através do exame físico, on
de se pode notar uma massa testicular aumentada, 
relativamente insensível, que faz corpo com a al
bugínea testicular. Dependendo do tipo de tumor, a 
palpação poderá mostrar uma consistência alterada 
em toda a extensão testicular, como no caso de se
minoma, ou a consistência se apresenta toda irregular 
com áreas endurecidas e amolecidas nos casos· de 
coriocarcinoma e teratomas, podendo estar o cordão 
infiltrado ou não pela tumoração. 
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Para a complementação diagnóstica, deve-se 
realizar dosagens de gonadotrofinas, radiografia de 
tórax, para evidenciar metástases pulmonares, 
pielografia ascendente, para constatarmos massas 
retroperitoneais, e linfografia, para verificar o com
portamento ganglionar. 

Apesar das grandes divergências entre os au
tores, adota-se a classificação proposta por Dixon e 
Moore, estando entre parênteses as suas respectivas in
cidências relativas a tumores puros. 

células germinativas ~ 

I tumor de células totipotentes 
carcinoma embrionário 

/ 25% 
seminoma ti \ 

650/0 
coriocarcinoma 

2% 

teratoma 
25% 

Devemos observar que aproximadamente 40% 
do total dos tumores de células germinativas são mis
tos, ocorrendo as mais variadas combinações. 

Os tumores não germinativos constituem 
aproximadamente 3% dos tumores testiculares, sendo 
de dois tipos: de células de Leydig e os androblas
tomas. Os primeiros, hipersecretores de andrógenos, 
podem causar virilismo, enquanto os últimos poderão 
causar feminilização do homem. Ambos os tumores 
são de baixa malignidade. 

O presente trabalho traz o levantamento de nove 
casos de tumores de testículo operados no Hospital 
das Clínicas de Ribeirão Preto da Faculdade de 
Medicina, cuja classificação histopatológica foi a 
seguinte: 

Seminoma .......................... 4 casos 
Carcinoma embrionário ............... 1 caso 
Coriocarcinoma com seminoma ......... 1 caso 
Terat~'lla maligno ................... 3 casos 

A idade dos pacientes, bem como os principais 
sintomas, presença ou não de metástases, tratamento 
e evolução encontram-se relacionados nos quadros 
que se seguem. 
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Apesar do número de casos apresentados ser bem 
reduzido e do pouco tempo de evolução até o momen
to, nota-se que, no grupo dos pacientes operados por 
seminoma, todos vêm apresentando boa evolução, 

SEMINOMA (4 casos) 

IDADE SINTOMAS METÃSTASE 

23a testo D. 
20 dias 

42a testo E 
3 meses 

47a testo E 

1 ano :** 
66a testo E. 

* testículo criptorquídico 
** recusou a radioterapia 

compressão 
ureteral D 
compressão 
ureteral D 

ossos pélvico 

concordando com a estatística de diversos autores, 
quanto à baixa malignidade dos seminomas e sua alta 
sensibilidade à radioterapia. 

TRATAMENTO EVOLUÇÃO 

orquiectomia 24 meses boa 
radioterapia 
orquiectomia 10 meses boa 
radioterapia 
orquiectomia 26 meses boa ** 
radioterapia 
orquiectomia 5 anos boa 
radioterapia 

*** achado ocasional em orquiectomia por Ca de próstata 

CARCINOMA EMBRIONÃRIO (1 caso) 

IDADE SINTOMAS METÃSTASE TRATAMENTO EVOLUÇÃO 

32a testo D orquiectomia 4 meses 

1 mês pulmões radioterapia .obst. intest. 
quimioterapia óbito 

CORIOCARCINOMA EMBRIONÃRIO COM SEMINOMA (1 caso) 

IDADE SINTOMAS METÃSTASE TRATAMENTO EVOLUÇÃO 

20a testo E 
dor 

7 meses 

gânglios 
periaórticos 

TERATOMA MALIGNO (3 casos) 

8 meses 
Obsto uret. E 
hidronefrose 
fist. renal 
regular estado 

IDADE SINTOMAS METÃSTASE TRATAMENTO EVOLUÇÃO 

8a testo ? 
3 meses 

38a test, D 
3 meses 

73a testo D 
1 mês 
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intestino 
delgado 
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orquiectomia 

orquiectomia 
radioterapia 

orquiectomia 
radioterapia 

s/seguimento 

4 mes(;s 
obsto intest. 

s/ seguimen to 



criptorquidia 
SAHÃO, M.A. - CICONELLI, A.I. - FIORANI, S.A.S. - ERVAS, L.M.N. 

COLOGNA, A.I. - LEHFELD, S.M. 

Da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP 

Os aspectos clínicos e anátomo-patológicos 
referentes à criptorquidia assumem importância fun
damental quando relacionados à idade do paciente, 
no sentido de orientar a conduta clíniCa e/ou cirúr
gica, bem como o tipo de cirurgia conveniente a cada 
caso. De acordo com a literatura especializada, quan
do a criptorquidia não se resolve pelo tratamento 
clínico, a correção cirúrgica no sentido de levar o tes
tículo ectópico à bolsa escrotal deve ser feita antes que 
haja alterações histológicas e/ou funcionais do parên
quima testicular. O assunto é bastante controvertido e 
as opiniões dos especialistas variam, embora a con
duta mais aceita atualmente seja a indicação de or
quidopexia até a idade de 6 anos. 

No presente trabalho apresentamos SO casos 
operados de criptorquidia, nos quais o (s) testículo (s) 
ectópico (s) se encontrava (am) no canal inguinal. 
Procuramos analisar os elementos anátomo-pato
lógicos do testículo de cada paciente, com relação ao 
epitélio germinativo, tanto nas indicações de or
quidopexia (através de biopsia testicular fixada em 
líquido de Bouin) como de orquiectomia, em diferen
tes idades, procurando metodizar o limite etário para 
a indicação da cirurgia corretiva. 

Dos SO casos analisados, assinalamos uma in
cidência de 36% no canal inguinal direito, 36% no 
canal inguinal esquerdo e 28% -bilateralmente. 

Testículo normal 

IDADE F 

4 anos 

5 anos 

6 anos 

7 anos 

8 anos 

9 anos 

10 anos 

11 anos 

12 anos 

13 anos 

14 anos 

acima 
14 anos 

TOTAL 

3 

7 

S 

3 

1 

1 

1 

1 

21 

F% 

6% 

14% 

10% 

6% 

2% 

2% 

2% 

2% 

420/0 

Atrofia testicular 

F F% 

1 2% 

2 4% 

1 2% 

2 4% 

4 8% 

5 10% 

1 2% 

2 4% 

1 2% 

9 18% 

29 S8% 
Com relação à idade em que foi efetuada a cirur

gia, apenas 20% dos pacientes nos foram encami
nhados com idade inferior a 6 anos, sendo que em 
todos estes casos não havia qualquer sinal de com
prometimento do epitélio germinativo testicular; 12% 
dos pacientes tinham 6 anos de idade, sendo que 
apenas um deles apresentava, ao exame histológico, 
uma discreta atrofia testicular. Acima de 7 anos, a 
freqüência e intensidade de lesões do epitélio ger
minativo aumentaram progressivamente e a partir dos 
14 anos de idade a atrofia testicular era intensa e 
freqüentemente notava-se a ausência de esperma
togênese completa. 

sendo muito freqüente a concomitância de persistên
cia de conduto peritôneo-vaginal (82% dos casos 
operados). 

É bastante comum a ~sociação de criptorquidia 
com outras patologias, principalmente congênitas. 
Assim, procuramos ressaltar este aspecto, fazendo um 
levantamento paralelo destas patologias assodadas, 
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Patologia associada N° casos % 

Persistência de conduto 
peritôneo- vaginal 41 82% 

Hérnia inguino-escrotal 3 6% 

Varicocele 2 4% 

Retardo mental 2 4% 

Hipodesenvolvimento 
somático 1 2% 

Comunicação interauri-
cular 1 2% 

Hipospadia peniana 1 2% 

Hipospadia perineal 1 2% 

Pseudo-hermafroditismo 
masculino 1 2% 

Estenose de meato 
uretral 1 2% 

Nota - Alguns pacientes apresentaram mais de uma 
patologia associada à criptorquidia. 

Embora o número de casos operados de acordo 
com nossa conduta (até a idade de 6 anos) não seja 
grande, é importante assinalar que os dados obtidos 
deste levantamento vêm ao encontro dos descritos na 
literatura, o que reforça a tendência de indicar a 
cirurgia corretiva da criptorquidia em idade precoce, 
antes que surjam alterações testiculares irreversíveis. 
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Tab. 1 - Distribuição segundo faixa etária e lado da incidencla 

LADO LADO 
IDADE DIREITO ESQUERDO BILATERAL TOTAL 

4 anos - 2 1 3 

5 ànos 4 1 2 7 

6 anos 2 3 1 6 

7 anos - 3 2 5 

8 anos - - 1 1 

9 anos 3 - - 3 

10 anos 3 1 1 5 

11 anos 2 2 2 6 

12 anos - - 1 1 

13 anos - - 2 2 

14 anos 1 1 - 2 

acima 
14 anos 3 5 1 9 

TOTAL 18 (36%) 18 (36%) 14 (28%) 50 (100%) 



CRIPTORQUIDIA 

Tab. 2 - Distribuição segundo faixa etária e aspecto 
histopatológico 

IDADE NORMAL ATROFIA OU 
HIPOPLASIA 

4 anos 3 -

5 anos 7 -

6 anos 5 1 

7 anos 3 2 

8 anos - 1 

9 anos 1 2 

10 anos 1 4 

11 anos 1 5 

12 anos - 1 

13 anos - 2 

14 anos 1 1 

acima de 
14 anos - 9 

TOTAL 21 (420/0) 29 (580/0) 
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Tab. 3 - Patologias associadas à criptorquidia (50 
casos) 

PATOLOGIA ASSOCIADA N° CASOS 0/0 

Persistência da conduta 
peritôneo-vaginal 41 820/0 

Hérnia ínguino-escrotal 3 60/0 

Varicocele 2 40/0 

Retardo mental 2 40/0 

Hipo desenvolvimento 
1 20/0 somático 

Comunicação 
in terauricular 1 20/0 

Hipospadia peniana 1 20/0 

Hipospadia perineal 1 20/0 

Pseudo-hermafroditismo 
masco 1 20/0 

Estenose meato uretral 1 20/0 
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cirurgia urológica em hemofílicos 
NOGUEIRA, H.E. - GUERRA, c.e.e. - BORDON, I.e. - SADI, A. 

Da Escola Paulista de Medicina (SP). 

Em 1791, a "Salem Gazerte" fez uma publicação -
sugestiva de casos de hemofilia, sendo a primeira des
crição efetiva atribuída a John Cowardo Orto, em 
1803. 

O termo "haemophilia" foi dado à patologia 
hemorrágica por Johann Schoenleim, por volta de 
1820. 

A hemofilia acomete todas as raças e sua inci
dência nos homens é de aproximadamente 1: 10.000. 

Em 1936, Patek e Taylor extraíram urua subs
tância do plasma de indivíduos normais com marcada 
ação sobre a hemorragia, quando injetada em pacien
tes hemofílicos, carentes do chamado fator VIII. 

Em 1947, dois grupos de trabalhos chefiados por 
Aggeler e Biggs diferenciam um novo tipo de moléstia 
hemorrágica causada pela deficiência do fator IX, 
chamada hemofilia B, ou doença de Christmas, para 
diferenciar da hemofilia clássica, ou A. 

Biggs (1966) definiu bem as medidas terapêuticas 
para o sucesso cirúrgico em pacientes com alterações 
na coagulação. A doença hemorrágica e sua gravidade 
devem ser estabelecidas precisamente, para o tra
tamento devido. 

A hemofilia pode e deve ser classificada em 
grupos clínicos, de acordo com os níveis do fator VIII. 

Aqueles que têm nível acima de 25 % do normal, 
são classificados como grau leve. 

Entre 25% e 5%, temos os hemofílicos classi
ficados como moderados; entre 5% e 1 % os porta
dores de hemofilia severa e abaixo de 1 % os pacientes 
são portadores de hemofilia grave. 

As normas para o atendimento cirúrgico do 
paciente hemofílico na Escola Paulista de Medicina 
são enunciadas a seguir: 

1 - Diagnóstico correto do tipo e da gravidade da 
hemofilia. 
2 - Verificar a presença do inibidor. 
3 - Cálculo da quantidade de unidades de fator 
necessária para a cirurgia e pós-operatório-estoque. 
4 - Controle da eficácia do crioconcentrado. 
5 - Atingir concentração de mais de 50%, instantes 
antes da cirurgia. 
6 - Controle cada 12 a 24 horas para cálculo das 
necessidades do fator. 

J. Br. Urol. - Vol.3 W 2 - 19n 158 

7 - Não deixar o fator cair a menos de 10%. 
8 - Associar EACA em altas doses. 
9 - Manter o tratamento até a cicatrização da ferida 
operatória. 

Quanto ao cálculo da dose do fator VIII a ser ad
ministrado, temos o teórico e o real: 

Teórico Peso em kg X % Fator VIII desejado = K 
Total de unidades necessárias 

K plasma = 2 

K crio = 1,5 

Isto é obtido de maneira geral com as seguintes 
dosagens: . 

sangue fresco: 
plasma fresco: 
crioprecipitado: 

18 mllkg/ dia. 
15 mllkg/dia. 

1 unidade/kg/ dia. 

Real = Baseado na determinação do tempo de 
coagulação, tempo de coagulação caulim-cefalina e 
dosagem do fator VIII, antes e 10 minutos após a ad
ministração da terapêutica. 

Relacionamos, na tabela que se segue, os casos 
acompanhados pelos serviços de Hematologia e 
Urologia da Escola Paulista de Medicina. 

Número de cirurgias realizadas em pacientes he
mofílicos, considerando-se idade, tipo de hemofilia, 
porcentagem do fator, diagnóstico e cirurgia. 

TABELA N° 1 

Idade fir % 
(anos) Hemo la Fator Diagnóstico Cirurgia 

10 A -1 Finlose Postectomia 
31 B 5 Finlose Postectomia 
10 A -1 eriptorquidia D Orquipexia 
20* A -1 Hematúria-coágu10 Retirada de 

renal coágulo 
Laparotomia-lise 

20 A -1 Abdômen agudo de brida 
obstrutivo 

20 Drenagem de hema-
25 A -1 Abscesso de psoas toma psoas 

*Diagnóstico feito após cirurgia. 



CIRURGIA EM HEMOFÍLICOS 

Os casos de nOs 4 e 5 tratam do mesmo paciente. 
Teve quadro de hematúria, tendo sido feito o 

diagnóstico de cálculo piélico e cirurgia correspon
dente em outro serviço. 

Apresentou imenso hematoma peri-renal, que foi 
drenado no mesmo serviço por laparotomia. Fez-se 
nessa ocasião o diagnóstico de hemofilia, tendo sido 
encaminhado ao Hospital São Paulo (Escola Paulista 
de Medicina). 

Algum tempo depois da alta hospitalar, apresen
tou quadro de abdômen agudo obstrutivo, tendo sido 
submetido a laparotomia e lise de brida. 

Os casos por nós acompanhados e aqui relatados 
nos quais seguimos a rotina já enunciada, apresen
taram boa evolução operatória. 

Gostaríamos de relembrar nessa oportunidade 
que o seguimento pós-operatório do paciente he
mofilico deve ter o mesmo rigor, tanto no pós-ope
ratório imediato quanto mediato, pois isso certamente 
contribuirá para se evitar a complicação mais temida, 
qual seja a hemorragia. 

RESUMO 

Os autores citam a experiência das Disciplinas de 
Hematologia e Urologia da Escola Paulista de Me
dicina, no tratamento cirúrgico urológico de pacientes 
hemofilicos. 

Comentam a relação entre as concentrações dos 
fatores deficientes e o prognóstico do tratamento. 
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Consideram a validade do tratamento cirúrgico, 
desde que se possa contar no pré, trans e pós-ope
ratório com o crioconcentrado. 

SUMMARY 

The authors mention the experience of Hae
matology and Urology Disciplines from Escola Paulis
ta de Medicina in the surgical urological treatment of 
hemophilic patients. 

They comment on the relation between the con
centrations of deficient factors and the prognostic of 
the treatment. 

They consider the validity of surgical treatment if 
we could be able to count in the pre, trans and post
operative with the concentrated crio. 

BIBLIOGRAFIA 

159 

1) BRINKHOUS, K.M.; SHAMBROM, E.; 
ROBERTS, A.A.; WEBSTER, W.P.; FE
KETE, L. & WAGNER, R.H. A new high 
potency glycine-precipitated anti-hemophilic 
factor (AHF) concentrate. Treatment of clas
sical hemophilia and hemophilia with inhi
bitions. 1.A.M.A., ~5: 613-617, 1968. 

2) HOUGIE, C. Studies on an adquired anticoa
gulant directed against factor VIII - J. Lab. 
Clin. Med., 70: 384-392, 1967. 

3) PITNEY, W.R. The management of the patient 
with a haemostatic defect during the period of 
surgery. Med. I. Austr., 46: 65-68, 1959. 


	JBU0302CAPA
	JBU0302ORG
	JBU0302COL
	JBU0302EDIT
	JBU0302098
	JBU0302099
	JBU0302101
	JBU0302103
	JBU0302105
	JBU0302111
	JBU0302114
	JBU0302117
	JBU0302119
	JBU0302121
	JBU0302129
	JBU0302132
	JBU0302136
	JBU0302140
	JBU0302141
	JBU0302144
	JBU0302147
	JBU0302151
	JBU0302153
	JBU0302155
	JBU0302158

	limpo1: 


