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editorial 

ALGUMAS PALAVRAS * 
"Senhor Presidente: 
Sinto-me hoje feliz e recompensado ao assumir a Presidência da S.B. U. 
Jamais deixei de externar que seria uma das metas da minha vida atingir a direção de 

nossa Sociedade. 
Há muitos anos, comecei a freqüentar as sessões e a adquirir experiência no trato dos 

assuntos correlatos a uma entidade médica associativa. 
Q],lando éramos poucos, mas perseverantes, as reuniões mensais noturnas, sob a 

Presidência do Professor Sant'Anna, deram-me o treinamento necessário para poder con
tar com a confiança dos colegas e galgar sucessivamente os postos de 2° tesoureiro, 1 ° 
tesoureiro, 2° secretário, secretário geral, Presidente eleito e agora Presidente. 

Vários presidentes se sucederam desde-Estelita Lins, porém, devido à retidão, apego 
às contas e grande amor à S.B. U., devemos a Cumplido de Sant'Anna a perpetuidade de 
nossa sociedade e o inicio da construção de seu acervo econômico. 

Os tempos evoluíram. 
Imperativo se tornava a mudança de orientação de rumo da administração. 
Foi eleito Alberto Gentile para Presidente. 
Em sua gestão, a Sociedade adquiriu grandes dimensões, com a €Xpansão de seu 

quadro, compra da sede e início do "Jornal". 
Entre suas magnificas realizações, essas merecem relevo, mas jamais nos podemos es

quecer, também, do seu amor e estímulo ao engrandecimento do patrimônio da Sociedade. 
Nossa agremiação teve ótima semente quando 'fundada. Plantou suas raízes, gerou 

frondosa árvore, que vem dando frutos magnificos, a cada ano, adubada que tem sido pela 
dedicação dos Presidentes que se sucedem. Em todos há wn traço comum, e nisto a S.B. U. 
tem sido feliz, que é a grande lisura, o desejo arraigado em manter e incrementar o patri
mônio da Sociedade. 

O estímulo à rotatividv.de da Presidência tem como objetivo permitir que cada seção 
colabore para a expansão e progresso da S.B. U. As presidências de Campos Freire e Thirso 
Monteiro são um atestado da justeza dessa política. 

Campos Freire, roubado tão prematuramente ao nosso convívio, marcou porém, in
delevelmente, sua imagem na Urologia Brasileira. 

Grande organizador e dinâmico Professor, deixou um legado de cultura e trabalho, 
que é o Serviço de Urologia da U.S.P. 

Sua gestão à frente da S.B. U. foi patenteada pelos reflexos de sua atuação, que resul
tou no grande sucesso que foi o XV Congresso Brasileiro de Urologia, sob a presidência de 
Gilberto Menezes de Goes. 

Thirso Monteiro, este gaúcho de trato suave, é por todos conhecido por sua finura, 
educação, justeza de caráter e espírito de compreensão. 

Deve-se-lhe todo o apoio dado ao XV Congresso realizado em 500 Paulo. 
Sua eleição foi um reconhecimento dos companheiros. 
Os resultados de sua administração, que teve colaboradores inestimáveis, coroaram-se 

com este magnífico Congresso. 
Este Congresso foi um sucesso, com organização aprimorada e programa cientifico de 

alto padrão. 
Um conclave como este necessita da colaboração de um grupo unido, trabalho árduo ~' 

dedicação constante. 

* Discurso pr~munciado pelo Sr. Prof. Sergio d'Avila Aguinaga, ao assumir a presidência da S.B. V., a 18/11177. 
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A começar pelo Presidente Thirso Monteiro, todos os componentes da comissão or
ganizadora deram tudo de si para o bom êxito do congresso. 

A Sociedade saiu engrandecida com o XVI Congresso Brasüeiro de Urologia. 
As diretorias estaduais, com o sacrifício desinteressado de seus componentes, vêm ad

quirindo intimidade com o processamento técnico e burocrático da Sociedade. 
Somos hoje uma Sociedade Médica sem fins lucrativos, de utilidade pública. isenta de 

impostos federais e, como tal, sujeita àfiscalização do Tribunal de Contas. 
Nós, os médicos, em relação a esses problemas, geralmente vivemos ausentes dos im

perativos da lei e nos surpreendemos.ao sermos atingidos pela sua ação. 
Mister se torna que os documentos e contas da Sociedade estejam sempre bem cui

dados, para que não oco"a fato desagradável de responsabilização pessoal de uma dire
toria, às vezes passados muitos anos. 

Quero, pois, alertar aos nossos companheiros de que, em minha administração, exer
cerei com afinco o que preceitua o estatuto. Assim o farei, oom o pensamento voltado para 
os que me irão suceder. 

Atingida a estabilidade econômica e com oonsenso, poderemos planejar algo. 
É minha intenção estimular e incrementar as reuniões das secções estaduais. 
Com tal objetivo, pretendo visitar todas as secções para oolaborar com suas diretorias. 
É imperativo que cuidemos de nossos associados. 
Para qualquer medida a ser tomada, necessita uma administração de duas coisas fun

damentais: estabilidade econômica, que já possuímos, e união entre os membros da So
ciedade, o que esperamos conseguir. 

Já é chegado o momento em que se torna necessário que a Sociedade cumpra o prin
cípio estatutário de zelar pelo patrimônio cultural, ético e econômico de seus membros. 

As instituições estabelecem seus programas, demagógicos ou não, mas todas sem 
balancear os problemas do médico. 

Há anos, aventou a Sociedade a hipótese de se filiar à Associação Médica Brasileira. 
Na época, as oondições para tal medida eram desfavoráveis à nossa Sociedade. 
Hoje, o panorama se modificou. A S.B. U. não sofrerá em sua-integridade patrimonial. 
Devemos nos juntar às demais Sociedades, filiando-nos à A.M.B., para que nossa 

opinião seja consultada em relação ao ideal da classificação em unidades de Serviço de cer
tas intervenções urológicas. 

Nossa especialidade tem sofrido gravame em seu custo operacional, sem que as au
toridades se sensibilizem. 

Os preços creditados a exames urológicos são, pelo ridículo do seu montante e ir
realidade dos custos, um convite constante ao uso de técnicas não recomendáveis. 

A cada ano, nota-se uma melhoria no incentivo ao aprimoramento do treinamento e 
nível de nossos especialistas. 

Dando valor ao título de especialista, exigindo exames e treinamento, estamos criando 
dificuldades aparentes. 

Mas será com tais atitudes que poderemos criar facilidades e acenar com melhores 
dias. 

Pretendo estimular a criação de um registro de transplantes e de tumores, para que a 
Urologia Brasileira possa fazer-se represen tar em estatísticas compatíveis com a experiên
cia dos nossos companheiros. 

O incentivo à Urologia Infantil, à Andrologia e às unidades de transplante serão tam-
bém motivo de minha preocupação. 

Uma Sociedade unida e forte é fonte, origem e sede de poder de uma classe. 
É impossível, utópico mesmo, esperar-se uma unidade pessoal de opinião ou de afeto. 
No entanto, a Sociedade Brasileira de Urologia, figura impessoal, poderia ser o ponto 

de confluência de nossas aspirações e esperança. 
Espero que assim se torne". 

SERGIO D'AVILA AGUINAGA 
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Flagrantes Hist6ricos da seu 

Reuniu-se a SBU em 25.6.32 para recepcionar o 
Prof. Marion, de Paris, que, no auditório da So
ciedade de Medicina e Cirurgia, proferiu uma con
ferência sobre a "Reconstituição integral de uma 
uretra continente, na mulher": O eminente mestre da 
urologia foi recebido entre palmas e com a assistência 
de pé. O Presidente, Dr Rolando Monteiro, fez a 
apresentação do Prof. Marion, dizendo da honra de 
sua visita à Sociedade Brasileira de Urologia, da qual 
era ele sócio honorário. Com a palavra, o mestre fran
cês apresentou um trabalho focalizando técnica 
original de reconstituição da uretra feminina, às ex
pensas de enxerto tubular retirado da mucosa vaginal. 
Mostrou vários casos operados com sucesso e ter
minou por agradecer a atenção com que foi ouvido. 

* * * 

Na sessão de 29.8.32, foi empossado como sócio 
efetivo da SBU o Dr. Nestor Rosa Martins e proposto 
para sócio correspondente o Dr. Angelo Decanio. 

* * * 

Nessa mesma sessão, o Dr. Murilo Fontes 
apresentou um trabalho sobre "Coxite Gonococcica" , 
estudado no Serviço do Dr. Jayme Poggi, no Hospital 
São João Batista. Referia-se o caso a uma jovem com a 
articulação coxo-femural grandemente prejudicada e 
que era igualmente portadora de corrimento, na qual 
foi identificada a presença do diplococo de Neisser. A 
paciente não melhorou com o emprego da vacino
terapia parenteral e a eletroterapia, mas veio a be
neficiar-se com a vacionoterapia venosa, após o que 
passou a caminhar com relativa facilidade. Enfatizou 
o Dr. Murilo Fontes que o valor de sua comunicação 
residia no caráter essencialmente prático da mesma. 

* * * 

Na sessão de 31.10.32, o Dr. Angelo Pinheiro 
Machado apresentou um trabalho focalizando a 
"Urethrite herpética", com exame negativo para o 
treponema e os bacilos de Ducrey e Neisser. O pacien
te curou-se pela utilização de lavagens com água 
iodada e aplicações tópicas endouretrais com glicerina 
iodada. 

* * * 
Na mesma reunião, o Dr. Sylvio Pinheiro 

Guimarães teceu comentários em torno de dois (2) 
casos de "Duplicidade ureteral", chamando a atenção 
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de todos para a relativa raridade com que essa 
anomalia então se apresentava em nosso meio. 

* * * 
Na sessão de 28.11.32, o Prof. Ugo Pinheiro 

Guimarães propôs fosse inscrito em ata um voto de 
louvor pela eleição do Dr. Rolando Monteiro, na 
época Presidente da SBU, pára a Presidência do Sin
dicato Médico Brasileiro. 

* * * 
No expediente dessa sessão, o Dr. Rolando Mon

teiro discorreu sobre "Elefantíase genital", analisan
do três (3) casos de sua clínica. Discutiu a etiologia 
dessa afecção, declarando constituir a mesma uma 
questão aberta entre os pesquisadores. Mostrou que a 
elefantíase é uma entidade anátomo-patológica e 
clínicamente de igual aspecto, sendo o cirúrgico o seu 
tratamento curativo. Em regra, disse o Dr. Monteiro, 
a operação não apresenta grandes dificuldades, re
sumindo-se o princípio técnico na ressecção da pa
quidermia, com respeito integral da verga, dos tes
tículos e dos cordões. O embaraço maior, afirmou, 
reside sempre no revestimento do pênis. Comentaram 
essa apresentação os Drs. Nogueira Paranaguá, Sylvio 
Pinheiro Guimarães, Romeiro, Guerreiro de Faria e 
Ugo Pinheiro Guimarães. 

* * * 
Realizou-se em 17.5.33, uma sessão extraor

dinária para cuidar da alteração do Estatuto da SBU, 
ficando estabelecido que o fundo social, a ser ad
ministrado pelas Diretorias em exercício, teria 
aplicação no processo de desenvolvimento material e 
científico da Sociedade. O artigo 20 indicou a forma 
de dissolução da SBU, ficando decidido, pela nova 
redação dada ao artigo 21, que o fundo social rever
teria em beneficio da Casa do Médico no caso de ex
tinção da nossa entidade. 

* * * 
Na sessão de 5.6.33, foi eleita nova Diretoria, as

sim constituída: Presidente, o Dr. Alvaro Cumplido 
de Sant' Anna, 1 ° e 2° Vices, os Drs. Angelo Pinheiro 
Machado Filho e Sylvio Pinheiro Guimarães, Se
cretário Geral, o Dr. Rodolpho Josettí, 1 ° e 2° Se
cretários os Drs. Samuel Kanitz e Cândido Botafogo, 
1° e 2° Tesoureiros, os Drs. "~.lvaro Moutinho e 
Guerreiro de Faria, Orador, o Dr. Paulo Pinto da 



FRAGRANTES HISTÓRICOS 

Rocha, Bibliotecário, o Dr. 'Emílio Pimentel de 
Oliveira e Readotor dos Anais, o Dr. Arnaldo Caval
canti. Esta Diretoria foi empossada em sessão ex
traordinária, realizada no dia 28 de agosto de 1933. 

* * * 

Na sessão de 16.6.33 (extraordinária), o Dr. Pin
to da Rocha foi indicado e teve o seu nome aprovado 
(11 votos e 1 em branco) para Delegado Eleitor da 
Sociedade, em face do que dispunha o artigo 2 das 
instruções que regulamentou a aplicação do Decreto 
nO 22.563, de 20.4.33, do Governo Provisório da 
República. Esse decreto disciplinava a forma de es
colha da representação classista (Deputado) ao Le
gislativo Federal. 

* * * 

No expediente da sessão de 25.9.33, comunicou o 
Presidente à Casa haver sido a SBU convidada para 
participar das homenagens que a Academia Nacional 
de Medicina prestaria ao Prof. Clementino Fraga, por 
sua benemérita atuação na campanha anti-amanlica, 
e ao ProL Olímpio da Fonseca, pelos bons serviços 
que este mestre prestou durante mais de 20 anos 
àquela Instituição sábia. 

* * * 

Na mesma sessão (25.9.33.), a SBU recebeu o 
ProL Figueiredo Baena, Catedrático de Clínica 
Urológica da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Rio de Janeiro, que, na .oportunidade, e durante 
uma (1) hora. pronunciou uma conferência sobre "In
terpretação clínica das provas de eliminação renal", 
teçendo em torno do assunto "as mais interessantes 
observações, fructo de sua longa experiência". 

* * * 

Na sessão de 30.10.33, o Presidente anunciou a 
presença do Df. José Mendonça que concordara em 
realizar uma conferência na SBU. O orador discorreu 
sobre "As anesthesias em urologia". Ao término da 
palestra, o Dr. Cumplido de Sant'Anna agradeceu ao 
Df. Mendonça "a distinção que teve para com a SBU, 
vindo perante ella dar a bella lição de que todos eram 
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testemunhas" e da qual "certamente tiraram os 
melhores proveitos". 

* * * 

Nessa mesma sessão, o Dr. Abdon Lins fez uma 
comunicação sobre "Alcaptonuria", .relatando uin 
caso de sua clínica. Comentaram esse trabalho os Drs. 
Angelo Pinheiro Machado, Sylvio Pinheiro Gui
marães e José Mendonça. O Dr. Lins a todos respon
deu, para esclarecer objeções e dúvidas que haviam 
sido feitas pelos colegas. 

* * * 

Na sessão de 23.4.34, o Presidente, ao iniciar o 
expediente, disse esperar dos consócios um maior 
comparecimento às reuniões da SBU, acentuando 
que, a partir da noite de recepção ao Prof. Baena, a 
freqüência vinha "decrescendo dahi para cá ". 

* * * 

Congratulou-se a Casa (em 23.4.34) com o mes
tre Estelita Lins pelo regresso de sua viagem aos Es
tados Ullidos (USA), onde recebeu deferências que 
mais "considerava como homenagem ao seu País do 
que a elle próprio". 

* * * 

Ainda nessa sessão (23.4.34), faou o Dr. Murilo 
Fontes, sócio da SBU, para fazer a apresentação de 
um caso de "Estreitamento bulbar fistulado", cujo 
tratamento consistiu na exérese do tecido fibroso 
periférico, mantida a integridade da uretra. A seguir, 
o Dr. Angelo Pinheiro Machado apresentou dois (2) 
casos de "Syphilis vesical", os quais, segundo en
fatizou, responderam favoravelmente ao tratamento 
arsenical e bismutado. Num dos pacientes, ao que 
relatou, sobreveio grave hematúria que o obrigou a 
praticar a talha hipogástrica e nele fazer o tampo
namento da bexiga. Esta apresentação foi muito dis
cutida, negando uns a etiologia luética, invocada pelo 
simples fato de os doentes se terem beneficiado com a 
medicação arsenical (sobretudo porque as provas 
serológicas foram negativas) e outros, ainda, para 
negarem a eficácia do tamponamento vesical. 



a formação de um resseccionista 
ALBERTO GENTlLE 

Decano do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Gama Fillio e Professor Titular de Clínica 
Urológica da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (FEFIERJ). 

Um dos fatores de maior importância na rea
lização de uma cirurgia transuretral da próstata é o 
que diz respeito ao correto treinamento do urologista. 

Como afirmaram Hess e cols., 3 o que o paciente 
espera do especialista é submeter-se a um correto 
tratamento e o que ele mais deseja, afinal, é ver-se 
livre da patologia que o aflige. 

Os bons resultados na ressecção endoscópica da 
próstata somente serão eficazes quando o cirurgião 
for possuidor de boa formação especializada. Essa 
formação será obtida (e reconhecida) se o urologista 
vier a tornar-se hábil endoscopista (condição sine 
qua), manejar com segurança o ressectoscópio (fator 
conseqüente) e, bem assim, realizar, com desenv:ol
tura e segurança', as demais técnicas de prostatec
tomia. 

Sabemos que a cirurgia prostática, praticada por 
qualquer das clássicas vias de acesso - a transvesical, 
a retropúbica, a perineal e a transuretral - propor
cionam ao especialista a obtenção, em grau idêntico, 
de cura, de morbidade e de mortalidade pós-ope
ratória. 

Os bons resultados, em geral uniformemente 
coincidentes, resultam sobretudo de uma correta in
dicação. Por tal razão, o urologista deve ser eclético 
em seus conhecimentos e ações para escolher a técnica 
cirúrgica que melhor se ajuste à lesão existente e, bem 
assim, possa com isenção julgar de seus resultados. 

Ê impossível resolver todos os casos de forma 
unilateral como desejam muitos, isto é, o resseccionis
ta tendendo sempre para o procedimento endoscó
pico, o perinealista para a via perineal e, como entende 
um grande e ponderável grupo, escolher-se e tudo 
resolver pelo caminho suprapúbico (transvesical) ou 
retropú bico. 

Davis 2 insurgiu-se contra essa decisão simplista, 
por entender superada a época de o cirurgião preferir 
determinada técnica apenas por se achar mais ca
pacitado a executá-la. E, falando a graduados, exor
tou-os a que jamais permitissem alguém levá-los a 
negligenciar qualquer das vias de acesso à próstata. 

Rivas,6 como outros, sempre afirmou que, ao 
indicar uma intervenção prostática, seu objetivo foi o 
de bem servir ao paciente, em busca de bons resul
tados. Assim, fez sempre prevalecer a indicação da 
técnica que melhor se ajustasse à evolução clínica da 
lesão diagnosticada àquele de su<1, preferência pessoal. 

J. Br. Urol. - Vol. 4 W 1 - 1978 9 

Emmett e Y oung, que esse autor 6 cita, referem 
revisões clínicas, nas quais o primeiro (Emmett) mos· 
tra uma série de 102 casos de prostatectomia su
prapúbica e perineal reoperados pOr ressecção endos
cópica e o segundo (Young), ao contrário, divulgou 
200 casos inicialmente submetidos à cirurgia tran
suteral, os quais, em períodos pós-operatórios, que 
variaram entre seis e oito meses, vieram a necessitar 
de novas intervenções e por diferentes métodos. 

A má seleção de um caso proporcionará resul
tados sempre falhos, como os apontados nas séries 
acima. Muitas vezes, como acreditava Ray 5 ,o cirur
gião em geral prefere (ou pende) para a cirurgia aber
ta, por lhe parecer a de mais fácil execução e pelos 
bons resultados que via de regra apresenta. Doutro 
lado, o maior entusiasmo do especialista que, na 
cirurgia transuretral, deseja ir além do que permite a 
sua capacidade técnica, leva-o sempre à obtenção de 
resultados incompletos. 

Já faz parte do consenso geral que a ressecção da 
próstata se constitui em procedimento cirúrgico de 
difícil execução, dentre as várias técnicas já propostas 
para a remoção de obstáculo situado no colo vesical. 

A limitação do campo operatório impõe ao cirur
gião uma série de requisitos técnicos, como, por 
exemplo, a) uma ampla experiência no emprego do 
panendoscópio, a fim de oem identificar-se com a es
trutura anatômica do sítio operatório; b) possuir o 
cirurgião um temperamento calmo e habilidade 
manual; c) manter perfeita coordenação de movimen
tos, importante no segmento rítmico do ato opera
tório, e d) conhecer, pelo corte de alça, as fibras do 
esfíncter interno (colo vesical), tecido tumoral e, 
quando possível, da cápsula cirúrgica. 

O treinamento de um ressectoscopista somente é 
possível mercê da supervisão ::ontro/ada do jovem es
pecialista por cirurgião de competência comprovada. 
Nesse período, cuja finalidade básica é o de identificá
lo com o método operatório, procurar-se-á dotá-lo de 
autoconfiança e desenvoltura no manejo do ressectos
cópio. Para esse adestramento, deverá o Jovem cirur
gião dedicar-se paciente e aplicadamente, por longo 
lapso de tempo, ao es tudo, à observação e à prática 
cirúrgica. 

Por isso mesmo, esse aprendizado devfrá ser len
to eprogressivo, iniciando-se pela realização de inter
venções econômicas e, aos poucos, alargando sua 
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atuação no tocante a tumores (em especial benignos), 
progressivamente maiores, de acordo com a sua 
habilitação pessoal, que varia para cada indivíduo. 

Ensina Barnes 1 , hábil no manejo do ressectos
cópio, que a operação transuretral deperá seguir 
"uma seqüência de manobras" onde se incluem "rit
mo e- coordenaçDo de movimentos", para que a 
operação possa apresentar um rendimento útil. 

O não atendimento desse indispensavel estágio 
preparatório levou Nesbit 4 a afirmar, valendo-se de 
sua inegável autoridade, que a ressecção, apesar de a 
tudo vir sobrevivendo e ainda agora ocupar destacado 
interesse de quem a pratica, há anos "vem atraves
sando o céu do urologista como um cometa, deixando 
um cortejo de sépsis, de incontinência, de estreita
mento de uretra, de rotura de bexiga, etc." 

Essa é a advertência com que Nesbit nos acena e 
que Barnes endossa. Dizem esses autores, mestres 
nesse tipo de intervenção, que deve afastar-se da res
secção transuretral quem "não possuir aptidão para 
realizá-la", procurando o cirurgião oferecer aos seus 
pacientes "os beneficios de sua habilidade profis
sional" com outras formas de prostatectomias. 

RESUMO 

Com suas considerações normativas sobre o 
aprendizado e a utilização do ressectoscópio, o A. 
procura sintetizar a orientação, que reputa conve-
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niente, na formação do resseccionista em Urologia, 
baseando essa sua opinião nos fundamentos clássicos 
e dos clássicos da cirurgia endoscópica da próstata. 

SUMMARY 

Aftersome normative considerations about learn
ing and employ of ressectoscope, the A. exposes his 
own ideas on the matter, based upon the classic orien
tation in endoscopic prostatic surgery. 
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estudo da ocorrência de lesões renais em 512 casos 
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(Hospital de Base do Distrito Federal). 

INTRODUÇÃO 

Os traumatismos abdominais estão se tornando 
mais freqüentes, aumentando conseqüentemente a 
incidência dos traumatismos renais. Tal fato é o 
resultado do desenvolvimento da indústria auto
mobilística e da maior agressividade do ser humano. 

Nosso trabalho objetiva verificar a incidência das 
lesões renais nos traumatismos de abdome e que 
foram atendidos no Hospital de Base do Distrito 
Federal a partir do ano de 1970 até 1975. Analisamos 
alguns fatores de interesse, como, por exemplo, a 
etiologia, a natureza das lesões, as lesões associadas, 
os métodos diagnósticos utilizados, enfim, uma série 
de outros aspectos que complementam o estudo. 

MATERIAL 

Estudamos 512 casos de traumatismos abdo
minais, encontrando 72 traumatismos de rim. 

RESULTADOS 

1. Incidência dos traumatismos renais nos trau
matismos abdominais: 14%. 

2. Ocorrência quanto ao sexo: 
Masculino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86% 
Feminino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14% 

3. Idade 
média: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 anos 
máxima: ................ . . . . . . . . . . . . . 65 anos 
minima: . '" ......... '" ........... '" 9 anos 

4. Etiologia das lesões renais: 
Arma de fogo ....................... . 29 1 

29 0/0 
21 0/0 

12,5 % 
8,5 % 

Acidente automobilístico ............ . 
Arma branca ...................... . 
Queda ......................... . 
Outros ............... '" ....... . 

5. Rim traumatizado: 
Direito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,50/0 
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Esquerdo ......................... . 
Bilateral ......................... . 

6. Localização das lesões renais: 

Lesões múltiplas ................... . 
Pólo superior ...................... . 
Pedículo ......................... . 
Pólo inferior ...................... . 
Local indeterminado ............... . 
Terço médio ...................... . 

47,0% 
1,5% 

26,5% 
18,0% 
18,0% 
16,5% 
16,5% 
4,5% 

7. Lesões associadas aos traumatismos renais: 

Fígado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 casos 
Intestino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 casos 
Baço ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 casos 
Fraturas ósseas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 casos 
Diafragma ......... . . . . . . . . . . . . . . 5 casos 
Pulmão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 casos 
Lesão medular ................... . 
Grandes vasos ................... . 
Bexiga ........ " ................ . 
Estômago ........................ . 
Pâncreas ......................... . 
Esôfago ... " ..................... . 
Sem lesão associada ............... . 

8. Sinais e sintomas: 

Hematúria ...................... . 

4 casos 
3 casos 
2 casos 
1 caso 
1 caso 
1 caso 

21 casos 

32 casos 
Lesão externa sugestiva. . . . . . . . . . . . . 24 casos 
Oligúria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 caso 
Retenção urinária . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 caso 

9. Exploração radiológica: 

Urografia excretora. . . . . . . . . . . . . . . . 32 casos 
Arteriografia renal. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 casos 

10. Tratamento: 

Nefrectomia total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 casos 
Nefrorrafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 casos 
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Drenagem de hematoma ........... . 
Tratamento conservador ........... . 
Nefrectomia parcial ............... . 
Óbito durante a intervenção .......... . 

COMENTÁRIOS 

11 casos 
9 casos 
4 casos 
1 caso 

A incidência que determinamos foi mais alta que a 
da literatura, haja vista que Morse, em 1967, ana
lisando 2525 traumatismos, encontrou 7% de lesões 
renáis e Wisoff, em 1966, determinou a incidência em 
6% 7. Justifica-se nosso número pela exposição cada 
vez maior que o ser humano apresenta para os agentes 
tramatizantes, como uma conseqüência da sua 
natureza agressiva, do progresso do tráfego e da in
dústria. O adulto jovem do sexo masculino, pela 
atividade que a sociedade lhe exige, é o mais atingido 
4,9 

A lesão renal ocupa a nona posição na ordem dos 
órgãos que são lesados em um traumatismo abdo
minal. Aparece depois do fígado, baço, cólon, es· 
tômago, pulmão, pâncreas, delgado, veia cava in
ferior 7. Tal situação é explicada pelo fato de que os 
rins estão protegidos pelo gradeado costal e pelos for
tes músculos das costas. 

A maior parte das lesões renais foi encontrada 
nos pacientes que exibiam lesões em múltiplas partes 
do corpo, não se podendo determinar através da qual 
o rim foi atingido. Em seguida, observamos alta in
cidência de lesão renal quando a lesão externa se fez 
no abdome anterior. 

Nos casos em que a lesão externa foi fechada, 
houve maior dificuldade em se fazer diagnóstico e em 
se decidir uma conduta; muitas vezes, orientados pela 
boa evolução clínica do paciente, foi decidida conduta 
expectante que, mais tarde, face aos dados radio
lógicos de grave dano renal, revelados pela arterio
grafia, teve de ser substituída por intervenção cirúr
gica radical. O caso seguinte ilustra nosso comen
tário. 

L L., 501439, masc., moreno, 23 anos. Vítima de 
queda, deu entrada no Pronto Socorro. apresentando 
hematúria. Urografia excretora, realizada no mesmo 
dia, determinou extravasamento de contraste ao nível 
do terço médio do rim esquerdo. Devido à boa evo
lução clínica, o paciente permaneceu em observação 
até 10 dias depois, quando foi realizada a arterio
grafia renal, evidenciando área transversa no terço 
médio do órgão com vascularização comprometida. 
Este paciente sofreu nefrectomia parcial (pólo in
ferior) e pieloplastia. 

Constatamos que a lesão mais comum é a con
tusão, 1,2,9 que, quando associada à rotura da c~p
sula renal, forma o hematoma retroperitoneal. 
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Em 70,8% dos casos, a lesão renal se acom
panhou de lesão em outros órgãos. Sobre essas 
lesões associadas, registramos que Adams e Mussel
man (1954) descreveram uma tríade, incluindo rotura 
do rim esquerdo, rotura do baço e ferimento da 
cúpula diafragmática esquerda. Em sua opinião, a 
lesão de um destes órgãos impõe cuidadosa avaliação 
dos outros dois 1. Observou-se também que,nas lesões 
renais isoladas, a externa se apresentou apenas na 
regiã~ lombar ou no flanco. 

A hematúria é o sinal mais sugestivo de lesão 
renal; quando macroscópica, depois de qualquer 
traumatismo, indica que houve lesão no aparelho 
urinário. No entanto, essa hematúria não é neces
sariamente proporcional à gravidade da lesão 9. Con
statamos que, no exame clínico de muitos casos em 
que havia lesão renal grave, a hematúria não foi ob
servada, ou por a mesma não ser macroscópica ou 
por não ser pesquisada. 

A urografia excretora foi realizada em apenas 32 
casos e em 73,3% teve sucesso diagnóstico. A lite
ratura confirma que 30% das lesões consideradas 
pequenas apresentam urografia excretora normal 7. 

Em grande parte dos casos a urografia excretora não 
foi realizada por absoluta falta de tempo, em virtude 
da urgência de uma exploração cirúrgica. A arte
riografia renal foi realizada em apenas 4 casos. No en
tanto, atualmente devido às facilidades de realização 
deste tipo de exame, ele tem sido muito mais freqüen
temente utilizado. Os modernos métodos de inves
tigação, tais como mapeamento renal, renograma e 
gamagrama renal, que diminuem a morbomortali
dade dos traumatizados 2,3 não foram feitos. 

RESUMO 

Os autores realizam um estudo sobre a ocorrên
cia das lesões renais em 512 casos de traumatismo ab
dominal atendidos no Hospital de Base do Distrito 
Federal, no período de 1970 a 1975. 

Desenvolvem o trabalho determinando, entre 
outros aspectos, a etiologia, a natureza das lesões 
renais, a ocorrência das lesões associadas, os quadros 
clínicos e os métodos com que diagnosticaram os 
traumatismos renais. 

SUMMARY 

The authors are preparing a survey of 512 cases 
of abdominal trauma which resulted in kidney in
juries. These cases were treated at the Base Hospital 
of the Federal District, during the period of 1970 -
1975. 
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This survey is being developed determining, 
among other aspects, etiology, nature of the kidney 
injuries, occurrency of the associated lesions, clinicaI 
characteristics and methods used in diagnosing kid
ney injuries. 
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o capítulo trauma renal continua sendo bastante 
estudado e reveste-se de especial interesse para o 
residente de urologia e o cirurgião, que, geralmente, 
são os que dã9 o primeiro atendimento ao caso. 

Freqüentemente, o urologista é chamado a 
opinar sobre um caso de anÚTia pós-nefrectomia, 
realizada na urgência por cirurgiões; por isso é fun
damental salientar a importância da palpação do rim 
con tralateral, afastando a possibilidade da agenesia 
renal, nefrectomias prévias ou processos patológicos 
como hipoplasia, hidronefrose, tumores, cálculos, etc. 

Embora o rim seja um órgão anatomicamente 
bem protegido, é túrgido de sangue e urina, o que o 
toma susceptí~el aos traumatismos, pois qualquer 
pressão aplicada sobre ele se transmitirá a todo o 
parênquima. 

Desnecessário dizer que o rim patológico será al
vo muito mais fácil a qualquer tipo de traumatismo, e 
que traumas relativamente leves levarão a um quadro 
clínico exuberante. 

Em 485 casos obtidos no Hospital das Clínicas, 
houve incidência de 6% em rins patológicos; nos 24 
casos por nós estudados, encontramos 1 (4,1 %) com 
hidronefrose direita por estenose de junção pie
lureteral. 

De modo geral, a lesão no rim pode situar-se no 
parênquima (co~n ou sem ruptura da cápsula), na via 
excretora ou no pedículo vascular, associadas ou não. 

A grande maioria dos traumas renais é represen
tada apenas por contusões (cerca de 60% dos casos), o 
tratamento geralmente é clínico, embora em nossa 
casuística, encontrássemos apenas 7 casos (29,1 %), 
isto se deve a falha no registro de pacientes que 
chegam ao pronto socorro com contusões leves. 

A literatura aponta o paciente do sexo masculino 
como a vítima' quase exclusiva (cerca de 90%); nossos 
dados forneceram 58%, com uma idade média de 27 
anos. 

Nos casos por nós atendidos, houve 21 ferimentos 
por trauma fechado, assim distribuídos: 7 atrope
lamentos, 6 quedas acidentais, 5 colisões, 1 queda de 
moto, 1 queda de bicicleta, 1 agressão física (pontapé) 
e 3 ferimentos por arma de fogo (Quadro 1). 
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Dos 24 pacientes estudados, 9 apresentaram lesões 
associadas e o órgão mais freqüentemente atingido foi. 
o baço (5 casos) (Quadro 2). 

FECHADO 

Quadro 1 

TIPO DE TRAUMA 

Atropelamento 
Queda acidental 
Colisão 
Queda de moto 
Queda de bicicleta 
Agressão física 

PENETRANTE - Arma de fogo 3 

Quadro 2 

LESÕES ASSOCIADAS 

7 
6 
5 
1 
1 
1 21 

3 24 

ARMAS DE QUEDA 

BAÇO 
CRÃNIO 
CÓLON 
DIAFRAGMA 
FiGADO 
FRATURA MMII 

FOGO ATROPELAMENTO couSÃO ACIDENTAL 

2 3 
2 

Dissemos anteriormente que o trauma renal, 
isolado, raramente põe em risco a vida do paciente, 
caracterizando-se mais como uma urgência em termos 
de pronto socorro. 

Encontramos confirmação desta tese ao veri
ficarmos que o tempo médio de história (intervalo en
tre o acidente e o atendimento no pronto socorro) foi 
de 47,3 hs, para um período máximo de 15 dias. Na 
avaliação das condições hematimétricas dos pacien
tes, encontramos média alta de hematócrito e he
moglobina (38 e 12,5mg%, respectivamente). 

O diagnóstico do trauma renal não apresenta 
dificuldades, mas a conduta a ser tomada exigirá do 
médico maior cuidado. 

O diagnóstico clínico poderá ser feito basicamen
te através de 2 par'âmetros, hematúria e dor lombar e, 
às vezes, um terceiro - massa palpável em um dos 
flancos. 
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Embora a literatura mostre que poderá haver 
lesão renal sem hematúria em 30% dos casos, encon
tramos apenas 1, paciente vítima de agressão por ar
ma de fogo com laceração do pólo superior do rim 
direito, cuja urografia foi interpretada como normal. 

A dor lombar esteve presente em 21 dos 24 casos; 
os 3 que não a apresentaram foram: o 1°, com 
traumatismo crânio-encefálico em coma, o 2°, com 
contusào renal, foi tratado clinicamente e o 3°, vítima 
de agressão por arma de fogo, que apresentava dor 
abdominal generalizada. 

Encontramos também 2 casos em que havia 
tumoração palpável no flanco (8,2%). 

Feita a suspeita diagnóstica, a conduta a ser 
tomada dependerá: 

1. Das condições gerais do paciente 
2. Lesão abdominal associada ou não. 

Caso o paciente apresente sinais de hipovolemia 
ou havendo suspeita de lesão abdominal, a laparo
tomia exploradora estará indicada e, se as condições 
clínicas o permitirem, deverá ser realizada previa
mente a urografia excretora. 

Afastada a hipótese de lesão abdominal, e as 
condições clínicas do paciente sendo satisfatórias, ele 
deverá ser cuidadosamente estudado para se instituir 
o tratamento melhor indicado. 

O estudo urológico desses pacientes, sempre que 
possível, deverá ser feito através de: 

1. RX simples do abdome 
2. Urografia excretora 
3. Pielografia ascendente 
4. Aortografia. 

A aortografia e a urografia poderão ser reali
zadas num intervalo de 24 a 36 horas, concomitantes. 

Nos 17 casos submetidos à urografia, foi possível 
detectar lesão renal em 15 casos (88,2%), através de 
imagens como espasticidade, deformações, ampu
tações de grupos caliciais, com ou sem extravasamen
to de contraste. 

Em 2 casos apenas, a urografia não mostrou a 
lesão e o diagnóstico foi feito por laparotomia (la
ceração do parênquima renal). 

Embora a urografia possa atingir alto índice no 
diagnóstico do trauma renal (cerca de 60%), ela não 
se presta ao estudo da irrigação do rim traumatizado, 
sendo então indispensável, a nosso ver, a realização 
da aortografia, quando existir: 

1. Exclusão renal completa ou incompleta detec
tada na urografia, para confirmação da hipótese de 
trombose e lesões da artéria renal ou seus ramos. 
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2. Hematúrias persistentes 
3. Alterações inconc1usivas na urografia 
4. Hipertensão e fístula artério-venosa. 

Realizamos a aortografia em 7 casos, dos quais 4 
foram orientados para tratamento clínico e 3 para o 
cirúrgico, sendo o aspecto aortográfico sempre super
ponível ao achado intra-operatório. 

Algtms autores consideram o mapeamento renal 
como o segundo exame em ordem de importância 
para o diagnóstico do trauma renal. 

No tratamento dos 24 pacientes, realizamos 10 
laparotomias, 7 lombotomias e 7 submeteram-se a 
tratamento clínico. 

Em 1 caso, fomos forçados a incisar o peritônio e 
suturar lesão hepática sangrante. 

Obtivemos incidência elevada de nefrectomias 
totais (47%), comp,arada com a literatura (cerca de 
30%); isto se explicaria porque a maioria das nefrec
tomias foram realizadas por cirurgiões e não por 
urologistas (Quadro 3). 

TRATAMENTO CIRÚRG ICO 

Rafia 1 
LAPAROTOMIA Nefrectomia polar 3 

Nefrectomia total 6 10 

LOMBOTOMIA 
Nefrectomia polar 5 
Nefrectomia total 2 7 17 

o tempo médio de hospitalização foi de 15,4 dias 
e como complicações tivemos: 2 supurações com deis
cência de parede, 1 atelectasia pulmonar e 1 caso de 
fistula urinária, que se fechou em poucos dias. 

Quanto às complicações tardias, é preciso estar 
atento à hidronefrose, hipertensão, fístula artério
venosa, mas tivemos grande dificuldade no controle 
aml?ulatorial destes pacientes, pois apenas 9 retor
naram, 8 dos quais com um seguimento de 6 meses e 
apenas 1 com mais de 4 anos. 

CONCLUSÕES 
Após a análise dos dados obtidos, pudemos con

cluir que: 
1. A hipótese diagnóstica do trauma renal pode 

ser feita através de 2 parâmetros - hematúria e dor 
lombar. 

2. O trauma renal, geralmente, não causa 
grandes alterações hemodinâmicas no paciente. 

3. A urografia e a aortografia são suficientes 
para um estudo completo do rim traumatizado. 
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4. É um capítulo, dentro da Urologia, muito im
portante para o cirurgião geral, que geralmente dá o 
primeiro atendimento ao paciente politraumatizado. 

RESUMO 

Revisamos 24 casos de trauma renal, atendidos 
no prQnto socorro do Hospital São Paulo, durante o 
período de 1971 a 1977, analisando seus aspectos 
clínicos, radiológicos e terapêuticos, situando-o como 
patologia abdominal de urgência. 

SUMMARY 

The AA. review 24 cases of renal trauma, attend
ed by them at Emergency Service of "Hospital São 
Paulo", from 1971 unti11977. They study its clinical, 
radiological and therapeutic aspects, in order to si
tuate renal trauma as emergency abdominal pa
thology. 
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rabdomiossarcoma renal 
WALDYR PRUDENTE DE TOLEDO - FRANCISCO TIBOR DÊNES - MIGUEL SROUGI -

GILBERTO DE MENEZES GOES 

Do Hospital das ClÍnicas da FMUSP (Sao Paulo) 

Devido à sua complexa constituição estrutural, o 
rim pode apresentar uma ampla variedade de tu
mores. Na maioria dos casos predominam os carci
nomas, derivados do tecido epitelial, enquanto apenas 
5% dos tumores são representados pelos sarcomas, 
provenientes do mesênquima renal. 

Dentre os vários tipos de sarcoma, são mais 
freqüentes o fibrossarcoma, o leiomiossarcoma, o 
lipossarcoma e o sarcoma misto. Mais raros são os 
casos de sarcoma de células reticulares e os rabdo
miossarcomas. 

Existem até a presente data 10 casos descritos de 
rabdomiossarcoma, sendo um deles publicado na 
literatura alemã, três na francesa e outros 6 na de lín
gua inglesa. L 3, 6, 7, 8, 9 

Justifica-se a apresentação de nosso caso pela 
raridade da patologia. 

APRESENTAÇÃO DO CASO 

F. M. 1., feminina, de 68 anos, apresentava 
queixa de crescimento tumoral progressivo no f1ancr~ 
esquerdo desde há um ano, e dor local desde há dois 
meses, de intensidade e características variáveis, 
porém mais acentuadas nas últimas semanas. Na 
ocasião de sua admissão, referia polaciúria, sem 
disúria ou hematúria, e emagrecimento recente. 
Negava alterações do hábito intestinal ou outras 
manifestações digestivas. Negava antecedentes clí
nicos ou cirúrgicos de importância. 

No exame físico de entrada, apresentava-se em 
regular estado geral, emagrecida, afebril, discreta
mente descorada. Apresentava PA 14/9 - P=92. O 
exame físico especial não revelava anormalidades im
portantes com exceção do abdômen, onde se notava o 
abaulamento de mesogástrio, flanco e fossa ilíaca es
querda, com palpação revelando tumoração dura, 
pouco móvel, de aproximadamente 25 cm de diâmetro, 
que se prolongava ao retroperitônio, de bordos nítidos 
e regulares, e discretamente dolorosa. Apresentava 
fígado discretamente aumentado, duro, liso e indolor. 
Giordano negativo. Genitais externos mostrando 
rotura perineal. 

A exploração laboratorial inicial revelava valores 
de uréia, eletrólitos, creatinina, proteínas totais e 
frações e contagem dos glóbulos sangüíneos normais. 
A urinálise mostrou bacteriúria e leucocitúria dis-
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eretas, além de proteinúria de 200 mg/l. Não havia 
hematÚria. 

Foi submetida à laparoscopia por suspeita de 
tumor intraperitoneal. O resultado deste exame foi 
inconclusivo, sugerindo porém afecção retroperi
toneal. 

A exploração radiológica constou de urografia 
excretora, que mostrava rim esquerdo bastante re
chaçado para baixo, com deformidade bizarra do sis
tema pielocalicial e massa tumoral ocupando seu pólo 
inferior (fig. 1). O rim direito era normal. A aorto
grafia demonstrou aorta rechaçada medialmente, ar-

o téria renal esquerda de situação tópica, emitindo 
ramos que nutriam a massa tumoral. Esta apresen
tava na sua periferia pequenos vasos neoformados, 
sugestivos de processo neoplásico. No conjunto, o 
tumor evidenciava padrão hipovascular (fig. 2). 

RX do tórax e eletrocardiograma não eviden
ciaram anormalidades significativas. Pielografia as
cendente no lado esquerdo foi tentada, sem resultado. 

Com diagnóstico de tumor de {'im esquerdo, a 
paciente foi submetida à exploração cirúrgica, através 
de lombolaparotomia esquerda. Encontrou-se massa 
retroperitoneal com rica vascularização, infiltrando a 
gordura e o peritônio parie tal , que correspondia ao 
rim, totalmente substituído em seu terço médio e in
ferior por tecido neoplásico, restando apenas pequena 
área de parênquima normal no pólo superior. Antes 
da remoção do tumor, procedeu-se a ligadura da ar
téria e veia renais e, como a porção média do tumor 
estivesse intimamente aderida à aorta, esta foi c1am
pleada temporariamente para dissecção e liberação 
da massa. O rim foi retirado em bloco, junto com a 
gordura e o peritônio adjacente. O fígado, à inspe
cção, não apresentava metástases. 

A paciente evoluiu sem intercorrências pós-o
peratórias, tendo recebido alta cerca de uma semana 
após a cirurgia. 

O exame anatomopatológico da peça enviada 
revelou rabdomiossarcoma renal, infiltrando o pe
ritônio e o tecido adiposo peri-renal. O resultado foi 
obtido após colorações específicas para tumores mus
culares (fig. 3). 

DUSCUSSÃO 
A ocorrência de rabdomiossarcoma no rim é bas

tante rara. Tripathi e Dick 8 analisaram 46 pacien-
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tes com sarcomas de rim em um estudo retrospectivo 
de 45 anos, e encontraram apenas 2 casos de rabdo
miossarcoma. F arrow e colaboradores,3 revendo 
2.386 casos de tumor renal, atendidos durante 60 
anos na Clinica Mayo, coletaram 80 casos de sar
comas de rim, sendo apenas 1 caso de rabdomiossar
coma. Outros casos esporádicos têm sido publicados, 
ressaltando a baixa incidência da patologia. 1. 6, 7, 8 

Ao contrário dos outros tipos de sarcoma, a 
origem embriológica do rabdomiossarcoma não é per
feitamente .conheCida. Pode-se explicar a gênese dos 
leiomiossarcomas, lipossarcomas e fibrossarcomas 
renais pela degeneração de tecido muscular liso, gor
duroso ou fibroso de origem mesenquimal, locali
zados na cápsula renal, no tecido pericapsular, na pél
vis renal, na parede dos vasos sanguíneos renais, e no 
próprio parênquima renal 2,3,4.5. Não existe, 
porém, nenhuma estrutura renal que contenha células 
musculares estriadas, cuja presença poderia explicar 
o aparecimento do rabdomiossarcoma no rim. Exis
tem autores que consideram o rabdomiossarcoma 
renal uma forma de nefroblastoma (tumor de Wilms), 
no qual o componente celular de musculatura estriada 
sofreu desenvolvimento mais acentuado 3,7. Esta 
teoria torna-se menos convincente ao se considerar 
que, enquanto o tumor de Wilms, um tumor em
brionário , é mais freqüente na infância, o rabdomios
sarcoma renal incide principalmente em adultos, l).ão 
~presentando nenhum aspecto de tecido embrionário. 
Provavelmente , o rabdomiossarcoma renal origina-se 
dos elementos mesoblásticos do rim, que se diferen
ciam em tecido muscular estriado, recapitulando a 
embriogênese da musculatura estriada, porém de uma 
maneira desordenada. 

Apesar de ser mais freqüente em idades avan
çadas, como nos outros casos de sarcomas, não 
parece haver limites de idade, havendo casos pu
blicados de incidência em crianças de 1 ano de idade. 

I . Parece também não haver predomínio quanto ao 
sexo ou ao lado afetado. 3.4, 8 

Na maioria dos casos, a duração média dos sin
tomas é de aproximadamente 6 meses, e represen
tados por dores no flanco e emagrecimento. Massa 
palpável é notada em cerca de 25% dos casos; a 
hematuria é bastante rara, dada a localização pe
riférica do tumor no rim. 

Cerca de 200/0 dos pacientes com sarcomas renais 
apresentam-se com metástases hematogênicas na 
primeira consulta e isto deve ocorrer também com os 
rabdmiossarcomas em particular. 

O diagnóstico do rabdomiossarcoma renal é feito 
através da urografia com nefrotomografia, pielografia 
e principalmente arteriografia. Este exame é, sem 
dúvida, o mais importante para a confirmação diag-
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nóstica, revelando caracteristicamente um padrão ar
teriográfico hipovascular. Isto o diferencia dos car
cinomas renais, que classicamente apresentam um 
padrão hipervascular, mas, por outro lado, pode 
trazer confusão com os cistos serosos renais, que são 
hipovasculares. 

Devido à elevada incidência de metástases, é im
prescindível a pesquisa sistemática das mesmas, 
através de RX de tórax, mapeamento hepático e 
radiografias ósseas. 

A terapêutica cirurgica é a única forma ade
quada e eficiente de erradicação do tumor no presente 
estágio de conhecimentos. Na retirada do tumor, deve 
ser incluído todo o tecido gorduroso perinefrético, não 
havendo necessidade de remoção do ureter. 

Devido ao pequeno número de casos descritos, 
não existe experiência suficiente com o emprego de 
quimio e radioterapias no tratamento do rabdomios
sarcoma renal. Se nos basearmos nas respostas dos 

. outros tipos de sarcomas a estes métodos terapêuticos, 
podemos afirmar que não deve existir melhora da 
sobrevida dos pacientes com seu emprego. 

O prognóstico dos casos de rabdomiossarcoma 
renal deve ser semelhante ao dos outros tipos de sar
comas renais. Nestes últimos, a sobrevida após 5 anos 
situa-se em torno de 29% 8. Trata-se, pois, de 
tumores de alta malignidade. 

Fit. 1 _. L:rografia excretora rel-'elando tumoração de flanco esquerdo e grande distorção 

do sistema pielocallcial do rim esquerdo. 
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-
Fig. 2 _ Aortografla demonstrando caráter hlpovascular do tumor 1 que é 
artéria renal eIIquerda. A aorta está rechaçada hloteralmente. 

RESUMO 

Os autores descrevem um caso de rabdomiossar
coma renal em paciente de 68 anos de idade, que se 
apresentou com massa sólida no flanco esquerdo e 
ausência de hematúria. O diagnóstico clínico foi feito 
através de exames radiológicos e confirmado através 
de exame anatomopatológico da peça. A literatura 
sobre o assunto foi revista, revelando terem sido des
critos 10 casos até o momento. 

O presente relato apresenta portanto o 11 o caso 
de rabdomiossarcoma renal descrito na literatura 
mundial. São feitos também alguns comentários sobre 
a etiopatogenia, diagnóstico, tratamento e evolução 
destes pacientes. 

SUMMARY 

The authors describe a case of rhabdomyosar
coma of the kidney, in a 68 years- old patient with a 
solid tumor in the left flank, and absence of hema
turia. ClinicaI diagnosis was based on radiological 
examinations, and confirmed by anatomopathological 
examination of the tumor. 

The literature concerning the subject was re
viewed, only ten cases being described up to the 
moment. 
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The present paper therefore presents the eleventh 
case of renal rhabdomyosarcoma described in the 
literature. Comments are made about the etiopa
thogenesis, diagnostics, treatment and evolution of 
these patients. 
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hemangioma de la papila renal 
(caso clínico) 

A. PUIGVERT - J. M. SANTAULARIA - L. M. V ASQUEZ. 

La extraordinaria rareza deI hemangioma 
ubicado en la papila de una pirámide de Malpighi, que 
se manifestó por hematurias monosintomáticas, jus
tifica la publicación dei presente trabajo. 

DEFINICIÔN 

EI hemangioma es un conglomerado de capi
lares, o pequeftas arteriolas, que limitan espacios 
lacunares irregulares con revestimiento endotelial. 
Estas lesiones configuran un cu adro clínicamente 
caracterizado por hemorragias de intensidad y fre
cuencia variable, que incluso pueden comprometer la 
vida deI paciente. 

El hemangioma capilar es una tumoración 
benigna, que, porsu topografia, raramente provoca en 
el rif!.ón complicaciones por compresión, siendo lo 
más frecuente manifestarse por hematurias de carác
ter hemorrágico que por su copiosidade, persistencia o 
repetición requieren la hemostasia directa y urgentl

3 

atro hemangioma renal, más extenso, de mayor 
volúmen y aspecto racimiforme, suele afectar una 
parcela o renículo. Estos son asintomáticos hasta que 
con motivo de hematuria o aI examinar aI paciente 
para esclarecer aquella o el síndrome hipertensivo, se 
descubre la malformación vásculo-renal. 

La evolución clínica de estas lesiones vasculares 
es muda, su desarrollo lento y naturalmente no 
metastatizan; por ser una malformación de1 sistema 
vascular, pueden existir lesiones semejantes en lu
gares distintos. 

En ocasiones estas lesiones se fibrosan, con 10 
cual pierden el riesgo hemorrágico y quedan como 
simple masa cicatrical. 

Observación clínica - nO 96. 728 - 1 a observo V-
1977 

Mujer de 32 aftos, sin otro antecedente que dos 
embarazos con parto normal a 26 y 28 aftos. El primer 
hijo presentó un hemangioma en el párpado superior 
ezquierdo, que fué extirpado; el segundo una placa de 
hemangioma cutáneo poco marcada en la mejilla, que 
conserva. 

A los 24 aftos, por vez primera, observó hema
turia monosintomática sin coágulos. La cistoscopia no 
descubrió lesión vesical, pero identificó la eyaculación 
hemorrágica por el meato ureteral izquierdo, loca-
lización que ha repetido en todas las cistoscopias. 
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En aquella ocasión, descubrieron un uréter ciego 
izquierdo, aI cual fué atribuída la hematuria y por es
te motivo extirpado. 

Bien hasta los 26 aftos, que en el 60 mes de su 
primera gestación, reapareció la hematuria mucho 
más intensa y en esta ocasión con coágulos. La he
maturia continuó con remisiones espontáneas, duran
te el resto dei embarazo y cesó trás el parto. Dos aftos 
después, ai 40 mes deI segundo embarazo, reapareció 
la hematuria con caracteres semejantes, pero durante 
menos tiempo que en la anterior gestación. 

En Noviembre de 1976 (30 aftos), reapareció la 
hematuria con mayor intensidad, grandes coágulos, 
alternando con cortos períodos de normalidad. La in
tensidad de la hematuria obligó a repetidas trans
fusiones (11 en total) sin influir en el síntoma. En esta 
situación acude a consultar (V -77). 

EXPLORACIÔN 

Enferma de piei pálida, con orina intensamente 
hemorrágica. Palpación y percusión lumbo-abdo
minaI negativa en ambos lados. Cicatriz abdominal 
pararectal inferior izquierda. Resto deI exámen 
anodino. - (T. arterial 10 mx. y 6 mn.). 

En dos cistoscopias en días sucesivos, se observó 
pared y mucosa vesical normales; eyaculación por 
meato ureteral der. glicerinada, que contrasta con el 
lado izq. en que la eyaculación es rojo sangre, enér
gica, en humo de vapor y con mayor frecuencia que 
por el meato der. Semanas después, durante las 
cuales la hematuria no se modificó, nuevas cistos
copias, confirmaron la eyaculación hemorrágica izq. 
con iguales caracteres de intensidad y frecuencia. 

Exámen de orina: 
Sedimento de orina constituído por gran can

tidad de hematíes que imposibilitan identificar otros 
elementos. En días posteriores y aprovechando una 
fase con orina clara el exámen deI sedimento fué 
totalmente anodino. 

Exámen de sangre: 

Hematíes: 4.200.000 mm3 
Hemoglobina: 11,4 g. 
Hematocrito: 34 
VSG la h.: 65 

Leucocitos: 7.900 mm3 
N. Banda: 11 
N. Seg: 74 
EOS: O 
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VSG 2a h.: 92 
Urea: 32 mg% 
Creatinina: 986 mg% 

BAS: 1 
Linfocitos: 11 
Monocitos: :3 

EXPLORACIÚN UROGRÁFICA: 

Las radiografías obtenidas desde 1974, hasta los 
exámenes practicados en 1977, merecen ser comen
tados. 

1974. Imágen pielográfica deI riftón derecho nor-
mal; en el izquierdo, la pelvis y copas cali
cilares son normales a excepción deI cáliz 
medio que aparece ensanchado, con en
grosamiento anular deI fórnix y dudosa 
deformación papilar que altera la copa. 

1975. Arteriografía renal izq. totalmente normal. 

1976. Flebografía deI rifIón izquierdo que presen
ta acompaflada de esta nota: "presencia de vasos de 
aspecto tortuoso y arrosariado, a nivel deI grupo ca
licilar medio, pueden ser la causa de las hematurias 
caprichosas monosintomáticas". 

La lectura de esta nota no coincide con la in
terpretación de la flebografia pues las imágenes de los 
arcos venosos que rodean los cálices son totalmente 
normales. 

1977. - Mayo. AI ser examinada se practica una 
nueva urografía. Pielografía deI lado der. 
normal. Pielografía izquierda: persiste la 
irregularidad deI cáliz medio, cuya imágen es 
superponible a los anteriores exámenes que 
presenta la paciente, los restantes cálices son 
normales. Esta exploración fué repetida 
(Junio) días después en que la hematuria 
había cesado y la imágen calicial era abso
lutamente igual. 

COMENTARIO DIAGNÚSTICO ETIOPATO
GÊNICO: 

La unilateralidad reiterada de la hemorragia que 
había aumentado de iníensidad frecuencia y duración 
en los últimos meses, aI punto que obligó a repetidas 
transfusiones de sangre, induce pensar que el san
gramiento podía ser debido a una lesión vascular que 
drenase directamente a la vía urinaria, por tanto no se 
podía calificar de hematuria renal esenciaC 

La hematuria mostraba caracteres de verdadera 
hemorragia por los grandes coágulos que se fra
guaban en la vejiga sin tiempo a formar los moldes 

J. Sr. Uro!. - Vol. 4 N° 1 - 1978 

alargados deI uréter. Duda diagnóstica era con la 
llamada hematuria esencial, diagnóstico siempre im
preciso y que no identifica clinicamente la lesión 
causal. 

La imágen calicial media izquierda, que aparece 
en la primera pielografia (1974) persistente, sin variar 
en las siguientes, a pesar de! tiempo transcurrido (3 
aftos), descarta posible lesión neoplástica papilar. 

Por las citadas razones y por excIusión se esta
blece el diagnóstico de hemangioma de la papila que 
deforma la copa c aliciai y que se manifiesta por 
reiteradas e intensas hemorragias. Alí mismo, la 
lesión palpebral deI hijo indujo aI diagnósticQ de la 
enfermedad materna. 

Apoya esta hipótesis diagnóstica la vasculari
zación descrita por Baker. 2 según el cuaI pequeflas 
arterias de la pared calicial siguen hasta finalizar en el 
vértice de la pirámide de Malpighi, constituyendo una 
red papilar independiente de la renal propiamente 
dicha. 

Basta recordar las imágenes que aparecen en la 
publicación del citado autor para presuponer la mal
formación capilar ya que .por su pequeflo volúmen es 
difícil, o imposible, obtener la imágen arteriográfica 
de esta red capilar papilar. En CLanto a la supuesta 
procedencia de la hemorragia de una de las venas que 
configuran el seno venoso peri-papilar no es acep
table, pues se requiere un proceso agudo previo que 
necrose el tabique calicial que separa el seno venoso 
deI rifIón de la via urinária.6 

Así mismo, la invariabilidad de la imágen y la 
persistencia de la hemorragia, descarta una neofor
mación tan hemorragípara, medular o deI urotelio 
calicial. Estas razones justifican la hemorragia 
procedente de un vaso abierto directamente a la vía 
urinaria 10 cual sólo es posible a través de una variz 
piélica o un hemangioma, lesión ésta si bien infre
cuente lo es menos que la variz de la pelvis. ~ 

Apoya la hipótesis de sangramiento en la vía 
urinaria, el que las eyaculaciones por el meato ure
teral izq., intensamente hemorrágicas, eran más 
frecuentes que por el lado derecho que eran trans
parentes. Esta mayor frecuencia de la eyaculación 
ureteral se explica por el mayor volúmen de líquido a 
evacuar, dado que a la orina segregada por el rifIón se 
attadía la masa de sangre que manaba en la pelvis; es
ta suma de volúmenes requería que el vaciamiento 
pielo-ureteral aumentara su frecuencia 'en compa
ración aI ritmo de eyaculación deI otro riflón. 

TERAPÊUTICA 
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EI grave estado de la paciente que en las últimas 
semanas requirió repetidas transfusiones, obligó a la 
nefrectomÍa con fin hemostático. 



HEMANGIOMA 

Si la supuesta lesión hemangiomatosa hubiere 
aparecido en un polo renal la ectomía parcial estaba 
indicada pero la lesión en el centro riftón obIigaba 
a la extirpación deI tercio medio y el estado de la 
paciente motivá la nefrectomia total. Curación 
quirúrgica sin secuelas. 

ESTUDIO ANATÔMICO DEL RINÓN 

Sin duda, es dei mayor interés el estudio macro y 
microscópico de la pieza operatoria. La pielografía de 
la pieza confirmó la imágen deI câliz medio sin tam
poco definirla. 

DESCRIPCION MACROSCÓPICA 

Riflón de 128 grs. de peso y 10 x 8 x 4 cms. de 
diâmetros. El uréter es normal. Superficie externa lisa 
con áreas congestivas, descapsulación uniforme y la 
consistencia firme-elástica. AI corte frontal se observa 
delimitación y distribuición córtico-medular perfec
ta. 

Papilas medulares perfectas, algunas dobles e in
cluso triples. Cálices y pelvis normales, excepto un 
cáliz medio ocupado por un coágulo hemático, y aI 
retirarIo se descubren tres papilas mayores que las 
restantes, de color marrón fuerte, que contrasta con el 
tamaflo y palidez normal de las restantes. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Porción A. - Parenquima con ligera congestión, 
glomérulos y túbulos de aspecto normal. Pequefto 
foco de infiltración inflamatoria intersticial córtico
medular. Arterias arcuatas sin particularidades. En la 
medular algunos túbulos colectores dilatados con 
epitelio normal yen su interior pequef'las masas cál
cicas. Revestimiento epitelial de la papila, fórnix y 
cáliz normal. 

Las secciones semiseriadas, correspondientes aI 
vértice medular, muestran aspecto hemorrágico que 
alterna con pequeftas masas cálcicas en algunos colec
tores dilatados. En la papila se encuentra una masa 
de aspecto esponjoso mal delimitada, constituída por 
espacios lacunares de paredes finas revestidas por en
dotelio que corresponden a elementos vasculares 
tumorales. Esta neoformación vascular, situada en el 
vértice papilar, se confunde con el parénquima y se 
extiende hasta el límite con la grasa pericalicial deI 
fórnix. 

En otras secciones de la papila, se observan al
gunas cavidades vasculares rotas y separadas por 
grandes masas cá1cicas, configurando una masa 
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irregular revestida por epitelio cúbico bajo ausente en 
puntos. 

Diagnóstico anatómico: angioma capilar de ver
tice papilar dei cáliz médio (Dres. Santularia y Vas
quez). 

COMENTARIO 

EI hemangioma es raro eu el riftón y sus manifes
taciones más todavia, aI punto que suelen ser hallaz
gos ocasionales en piezas necrópsicas, en un acto 
operatorio realizado con otro propósito, o con motivo 
de exploración angiográfica renal en búsqueda causal 
de transtornos hipertensivos. 

Couvelaire 4 divide los hemangiomas, según su 
topografia, en periféricos subcapsulares originarios de 
las arteriolas perforantes deI riftón, que recuerdan a 
las estrellas subcapsulares de Verheten. Estos no se 
manifiestan c1ínicamente. El otro tipo de heman
giomas, los parenquimatosos situados en la proxi
midad deI cáliz, se manifiestan por hematuria, cuya 
intensidad y frecuencia puede obligar a la extirpación 
deI riftón sangrente, como ocurrió en el presente caso. 

Otros hemangiomas renales intra-parenqui
matosos de aspecto recimoso, aparecen limitados a un 
renículo, o a todo el riftón. Estos suelen ser halazgos 
arteriográficos con propósito de esclarecer una he
maturia monosintomática unilateral o un síndrome 
hipertensivo por el cual consulta el enfermo. Cuando 
la localización deI hemangioma 10 permite será extir
pada la parcela renal que ubique la malformación 
vascular, de lo contrario la nefrectomía total es 
obligada. 
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traumatismo renal 
JOSBCURY - ROOBRIOM. SAYÃO -JAIMEA. LEME 

Do Hospital da Policia Militar de S. Paulo (SP). 
Da Sociedade Brasileira de Urologia. 

Os traumatismo:. renais vêm se acentuando em 
todas as estatísticas de serviços hospitalares de urgên
cia ou de pronto atendimento urológico. Este aumen
to vem crescendo em paralelo com o maior número de 
acidentes do trânsito, acidentes esportivos, acidentes 
industriais e com a grande incidência dos crimes na 
vida civil, responsáveis pelo elevado número de fe
rimentos por projétil de arma de fogo ou por ins
trumen tos perfuro-cortantes. 

Quando da abordagem cirúrgica nos politrau
matizados, o traumatismo renal quase sempre é 
tratado com - secundarismo pelos cirurgiões gerais. 
Ocorre daí a grande freqüência com que é indevi
damente praticada a nefrectomia, nos serviços de ur
gência. 

Com o advento da angiografia renal seletiva, 
temos meios diagnósticos bastante precisos, que nos 
indicam o número, local e extensão das lesões, a in
tegridade e distribuição dos vasos renais e a inte
gridade do sistema coletor. 

Acreditamos que tais informa(;ôes sejam neces
sárias antes de submetermos o paciente à exploração 
do trauma renal. 

O rim se presta a exte,:1Sas lacerações por conter 
grande quantidade de fluid.os (urina e sangue;, que 
transmi.tema pressão aplicada 1) todo o parênquima. 

Os homens são mais freqüentemente atingidos 
que as mulheres e as crianças, apresentaE! grande 
tendência a traumatismos sérios, em vista da grande 
mobilidade renal no sentido céfalocaudal, isto pela 
escassa gordura peri-renal que o órgão contém. 

W:A TERIAL E MÉTODOS 

Entre 1969 e 1976, foram selecionados 20 casos, 
cujos prontuários puderam ser levantados dentre os 
não extraviados e, do 2° semestre de 1976 a julho de 
1977, foram acrescidos mais 10 casos de traumatismo 
renal associados ou não a outras lesões. 

Estes 10 últimos casos não constam de nossos 
dados, tabulados neste trabalho. 

RESULTADOS 

Dos 20 casos selecionados, lS eram homens e S 
eram mulheres. O grupo etário mais atingido foi dos 
11- 20 anos e 31 - 40 anos, com S casos cada (Tab. 1). 

Tivemos 4 ferimentos penetrantes, sendo 2 por 
arma branca. Houve 16 contusões originadas de: 
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atropelamento- (5 vezes), queda de alturas variáveis (5 
vezes), golpes diversos (5 vezes) e co~a.o (1 vez) (Tab. 
10. -

Nas primeiras 24 horas pós-trauma, foram aten
didos 11 pacientes, dos qu<ás 9 casos apresentavam 
quadro abdominal e somente 2 apresentavam quadro 
renal. Os 9 pacientes restantes foram atendidos entre 
1 e 30 dias e, nestes, 8 apresentavam quadro re..nal 
puro e 1 caso apresentava quadro abdominal (Tab. 
IH). 

Dentre os exames radiológicos, a VGE por in
fusão foi utilizada em 13 casos, a arteriografia seletiva 
em 2 casos e a cistografia em 2 casos (Tab. IV). 

A via de acesso abdominal foi utilizada em 3 
casos. A via de acesso lombar o foi em 9 casos. 
Tratamento clínico em 3 casos. A nefrectomia foi feita 
em 9 casos, a nefrorrafia em 8 casos, a heminefrec
tomia em 2 casos e a istmectornia em 1 caso. 

Houve cirurgias associadas: hepatorrafia, es
plenectomia, sutura de vísceras 2 casos, suturas de 
vasos, do diafragma, fixação de fraturas, drenagem 
torácica e colostomia (Tab. V). 

O rim D foi afetado 19 vezes e o rim E 8 vezes. 
Quanto ao tipo ca lesão renal, a fissura polar in

ferior foi a mais freqüente (U vezes), esfacelo renal 7, 
sutura dos vasos renais 1, sutura da pdve renal 1 e 
contusão renal 3 vezes. Lesões associadas no delgado, 
cólon, baço, fígado, diafragma, cava, medula, 
pleuropulmonares, ortopédicas e crânio-encefálicas. 
Houve 4 casos de traumatismo renal em malfor
mações já presentes: rim em ferradura 2, estenose 
JUP com hidronefrose 1, cálculo piélico com m
dronefrose 1 (Tab. VI), (figs. 6 e 7). 

Tivemos 4 complicações não fatais recentes, sen
do 3 derrames pleurais e uma deiscência de lapa
rotomia. 

Duas complicações não fatais tardias, um rim 
contraído secundário (fig. 8) e uma paraplegia. 

Uma complicação fatal por peritonite estercoral 
com óbito no 11° pós-operatório em toxemia (Tab. 
VII). 

23 

DIscussAo 

30% dos traumas renais não apresentam he
matúria. Ao examinar-se o politraumatizado, po
deremos nos orientar pelo quadro clínico, presença de 
quadro abdominal agudo, choque hipovolêmico e 
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outros dados que indicarão se o paciente deve ser sub
metido à laparotomia de urgência. Com a conseqüen
te exploração dos órgãos intra e extraperitoniais ou se 
suas condições o permitirem, poderá o paciente ser 
submetido à angiografia renal UGE por infusão e os 
outros exames necessários ao diagnóstico (figs. 2, 3 e 
4). A conduta conservadora (80% dos casos) será 
decidida após rigorosa análise destes dados, prin
cipalmente da arteriografia renal (fig. 1). 

Não temos experiência com radioisótopos, nos 
traumas renais. 

Não adotamos a pielografia ascendente em 
nenhum de nossos casos. 

A cirurgia será indicada precocemente em casos 
de íleo reflexo, aumento do volume do hematoma ou 
lombalgia acentuada (Küss). O melhor período para a 
intervenção fica em média em torno do 7° dia, pois, 
nesta época, já se faz sentir uma atividade hemos
tática tamponante, podendo-se drenar o hematoma 
peri-renal, refazendo-se a via excretora e o parên
quima lesado (fig. 5). 

Poutasse, em 260 rins operados por traumatis
mo, encontrou somente 2 casos de H.T.A. 

Prevot dá grande valor à urina como responsável 
pelafibrose peri-renal e em particular da I.U.P. em 
crianças com traumatismo renal. Outros autores in
criminam o hematoma peri-renal como responsável 
por esta fibrose. 

Muitas vezes, o rim traumatizado apresenta boa 
função urográfica e ao ato cirúrgico está esfacelado, 
tendo-se que optar pela nefrectomia. O rim trau
matizado pode apresentar-se excluso, por contusão 
arterial, por obstrução das vias excretoras por coágulo 
ou por hematoma peri-ureteral, daí o valor da an
giografia renal seletiva. 

Os casos que sofreram nefrectomia o foram, em 
sua maioria, em pacientes politraumatizados, cujas 
lesões mais importantes eram de vísceras abdominais. 
Nestas circunstâncias, o paciente, quase sempre em 
estado grave, sofre grandes mutilações cirúrgicas, 
sendo então o rim quase sempre sacrificado. 

Por isto, optamos, quando possível, no sentido de 
se observar a evolução do rim traumatizado e, se 
necessário, operá-lo após esgotada toda a prope
dêutica urológica. 

É de suma importância que o hilo renal esteja sob 
controle do cirurgião, antes de se mobilizar o rim. 

Em 24 pacientes, cujo sangramento foi con
trolado pelo manuseio do pedículo, não houve nefrec
tomia. Contudo, 32 pacientes, cujo pedículo não es
tava isolado, houve necessidade de serem feitas 14 
nefrec!omias por sangramento (Scott Ir et al)o 
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As pequenas lesões renais são tratadas clini
camente e representam quase 80% dos casos da 
prática médica. 

Os 20% restantes sofrerão desbridamento e 
sutura, quando se tratar de ferimentos transfixantes 
por arma de fogo ou arma branca; as fissuras múl
tiplas, suturando-se a via excretora com categute 5-0 
cromado,. atraumático. O parênquima será apro
ximado com càtegute 2-0 cromado, atraumático, 
acolchoado com gordura peri-renal. 

As fissuras polares serão tratadas pela nefrec
tomia polar, suturando-se a via excretora e vasos do 
parênquima com categute 5-0 cromado, atraumático. 
A cápsula renal será suturada sobre a zona seccio
nada, com categute 2-0 cromado, atraumático. Como 
alternativa, pode-se usar o retalho peritoneal na subs
tituição da cápsula renal (fig. 9). 

A bisecção ou transecção renal poderá ser tra
tada pela técnica descrita por Slaughter. 

O esfacelo ou explosão renal será submetido à 
nefrectomia. 

Em conclusão, o plano cirúrgico consta de 6 itens 
principais: 
1 - Delimitar a localização e extensão da lesão 
2 - Controlar o pedículo renal antes de mobilizar o 

rim 
3 - Desbridar o parênquima lesado 
4 - Hemostasia meticulosa 
5 - Aproximação primária das margens do parên

quima 
6 - Drenagem extraperitoneal da fossa renal. 

RESUMO 

Os A A. apreseptam 20 casos de traumatismo 
renal. Dão grande valor à arteriografia renal como 
exame prévio do manuseio renal. Chamam a atenção 
para o fato de que pequenos traumas ocasionam 
grandes lesões em rins malformados. 

A fissura polar inferior foi o mais freqüente tipo 
de lesão renal. O grande número de nefrectomias 
deriva dos casos de politraumatizados onde lesões vis
cerais e parenquimatosas importantes têm prevalên
cia de tratamento. 

Deixam sempre o hilo renal sob controle antes de 
mobilizar o rim. 

SUMMARY 

The authors present 20 cases of kidney injury. 
They emphasize the great value of renal arteriography 
performed before handling the kidney. The fac! that 
inconspicuous injuries l}lay cause severe lesions in 
malformed kidneys is stressed. 
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Fissure of the inferior pole was the commonest 
type of renal injury. Nephrectomies were done in a 
great number of patients with important associated 
visceral lesions. 

The renal hilum is always kept under controI . 
before mobilizing the kidney. 
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TABELA - I 

IDADE 

10 ANOS 
11-20 ANOS 
21-30 ANOS 
31-40 ANOS 
41-50 ANOS 
51-60 ANOS 

SEXO 

MASCULINO 

FEMININO 

N°DECASOS 

3 
-~_. __ .-

5 --" ... -- ".- ·--------2'' 
.~--.---- ---~----- --'---5-

2 
--------_._-_.- ._-"~-- ___ o 

3 

15 ._---------------

5 

TAB.I - Gruposetários. 

TIPO 
DE TRAUMA 

TABELA II 

AGENTE 
CAUSADOR 

FERIMENTOS I ~~~~-~~t~~~==-.-==~~ ;_ 
ATROPELAMENTO 5 
---_ .. ------------,---
QUEDA DEAL TURAS 

CONTUSÃO VARIÁVEIS 5 
GO LPES--·---·------5 
COLlSAO'- ----- ·-----1 
------_. ----_. ---
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TAB.II- Tipodetraumaeagentecausador. 

TEMPO DE 

ATENDIMENTO 

<24 HORAS 

1 a30DIAS 

TABELA I1I 

QUADRO 

ABDOMINAL 

9 

QUADRO 

RENAL 
"~'--

2 

8 

TAB. III - Tempo de atendimento e tipo do quadro 
clínico no 1 ° atendimento. 
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TABELA IV 

EXAME RADIOLOGICO N°DECASOS' 

U.G.E. - rNFUSÃO 13 
ARTERIOGRAFIA 2 -_._--- _ ..... _-----------==-----
CISTOGRAFIA 2 -_ .. _-----_ .. -_ .. -_. -------_.--_._---

TAB. IV - Exames radiológicos. 

VIADE ---

ACESSO 

CIRURGIA 
REALIZADA 

TABELA V 

TRATAMENTO 
CIRÚRGICO 

ABDOMINAL -" -------_.----------
LOMBAR 

N°.QÇ 
CASOS 

8 ----_._---
9 

NEFRECTOMIA 9 
~- -~-- ---- ... _-"--_. ---_ .. 
HEMINEFRECTOMIA 2 _ .. _--------------
NEFRORRAFIA 8 
----------- "._--_. ____ o _________ ~ 

ISTM ECTOMIA 

HEPATORRAFIA 
ESPLENECTOMIA 2 
S UTU R AV fSCE "R Ã-s-ócÃ S '----3--

CIRURGIA SUTURA DEVASOS -_ .. _----- -_.- - _. --------
ASSOCIADA SUTURA DIAFRAGMATICA 2 --------- -_ ... - --- --- --._.- - -- ----- ---

~I X A çÃ qP.Ef R 1:;,..T_lJ..~6.~__ _2 __ 
DRENAGEM TORÁCICA 2 
--- ------ --- --- ----- -- ... _-
COLOSTOMIA 

TAB. V - Tratamento cirúrgico - Tipos. 

TABELA VI 

ACHADO 
CIRÚRGICO - ._-- ---- ---

N°DE 
CASOS --_ .. -

LADODA DIREITO 19 
LESÂORENAL ESQUERDO·---- 8 

TIPO DA ----

LESÃO 

LESÕES 
ASSOCIADAS 

ESFACELO RENAL 7 
- .... _---~ .. __ ._ .. ~---- -------- -

FISSURA POLAR 
---~----

INFERIOR 11 
ROtURA HILO 
REN AL-V A·S-O-S----- -------c1-

PELVE RENAL----- 1 
C6NT-USÃO---------3-

FER. DELGADO 2 
FER~ COLON---- 3 
---------
FER. BAÇO 2 

------ .. 

FER. FíGADO 
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·FER. DIAFRGMA 2 
LESÃO DA CAVA 1 

. LESÃO DA MEDULA 1 

MAL 
-FORMAÇÕES 

DORIM 

LESÃO PLEURO 
-PULMONAR 4 
LESÃO ORTOPÉDICA 5 
LESÃO CRÂNIO 
-ENCEFALlCA 1 

RIM EM FERRADURA 
HIDRONEFRSE - J. U. P. 
HIDRONEFRSE 
- CALCULO 

*OBS - TRATAMENTÕ 

2 
1 

ClÍNICO 3 
TAB. VI- Achados cirúrgicos. 

COMPLICAÇÕES 
NÃO FATAIS 
RECENTES 

COMPLICAÇÕES 
NÃO FATAIS 

TARDIAS 

COMPLICAÇÕES 
FATAIS 

TABELA VII 

COMPLICAÇÕES 

DERRAME PLEURAL 
DEISCÊNCIA 
LAPAROTOMIA 

RIM CONTRAíDO 
SECUNDARIO 
PARAPLEGIA 

PERITONITE 
ESTER CORAL 
(ÓBITO 11 °p-ol 
- TOXEMIA 

TAB. VII - Complicações. 

Fig . .2 -- R. C. B. mostra escoliose dextro-côncava da coluna lombar. com apagamt'nto da 
Imo&em do _ D. 

Fig.l -Art.erlografiaseJetiv8 Fig.3 - U. G. E. aos 45' do caso da figo 2. Extra·.asamento do contraste pela ,-ia ex-
renal E. Lesílo do 1/3 medlaL cretora do rlm D. 
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t~. ('I L . G. E. aos W· em lraumali"mo lombar em rim em f~rradura. Grandt> uJa jlUlo 
F~. -l ._- L. G. E. 15' - Enrs\'asamento de contraste pela via excretora do rim D. ,~k,,1. 

.Fig. S - U. G. E. após 90 dias de nefrorrafla bilate ra l após ferimento por arma brannt.. Fig. ~ l. . ti. E. em contusão renal E. Rim .E. hidronrfrólÍco por eslenosr da Jep . 
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Fig. 8 - Rim contraído secundário à 
D. U. G. E. após 8 anos do trauma_ 
tismo renal. Consolidação de fra -
turas no Uíaco D. 
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Fig. 9 - Diferentes técnicas cirúrgicas que são empregadas na cirurgia renal consena· 
dora. 
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As varizes pélvico-ureterais são seqüelas de trom
bose da veia renal. O achado radiológico de nume
rosos e minúsculos defeitos de enchimento da pélvis e 
ureter superior, diagnóstico de varicosidade, deve ser 
lembrado nos raros casos de hematúria essenciaL 

Na revisão da literatura, encontramos, devi
damente documentados, apenas 13 casos de varizes 
pielureterais. Como o seu diagnóstico é difícil e o 
tratamento muito controvertido, achamos oportuno 
relatar um caso de nossa clínica. 

RELATO DO CASO 

Paciente de 40 anos, branca, casada, foi ad
mitida em 25.7.76 para pesquisa etiogênica de he
matúria macroscópica recorrente. Apresentava his
tória de 15 anos e vinha sendo tratada como portadora 
de cistite inespecífica. A hematúria tomou-se mais 
freqüente e abundante nos últimos 8 meses, às vezes 
acompanhada de dores no rim esquerdo, de inapetên
cia e de fraqueza geral. Foram realizadas várias trans
. fusões sangüíneas antes da internação, devido à 
anemia conseqüente. Nunca apresentou febre ou pas
sado tuberculoso. Mãe de cinco filhos sadios, nunca 
referiu qualquer problema obstétrico durante as ges
tações. 

Ao exame físico, constatou-se estado geral re
gular, mucosas muito descoradas, pressão arterial de 
l1Ox70 mmHg, pulso de 72 bpm e temperatura axilar 
de 36,8°C. Aparelho cárdio-respiratório à ausculta, 
percussão e palpação, normal. Sem sinais de insu
ficiências hepáticas ou de varizes dos membros in
feriores. 

Exame de urina demonstrou em seu sedimento 
incontáveis hemácias e 72.000 leucócitos/ml. A 
urocultura foi negativa, assim como o exame pro
toparasitológico. Hemoglobina de 8, 19%, hema
tócrito de 29% e hematimetria de 3.2oo.000/mm3, 
uréia e creatinina normais. Reação de Mantoux 
negativa, coagulograma normal e ó RX de tórax nada 
revelou de anormal. 

A cistoscopia demonstrou, uma bexiga com 
mucosa inteiramente normal, assim como o colo 
vesical e a uretra; os meatos ureterais eram normais, 
porém as ejaculações do lado esquerdo eram inten
samente hemáticas. 
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A urografia excretora revelou ambos os rins es
sencialmente normais (fig. 1). A pielografia retró
grada foi tambéin considerada normal; mas, melhor 
estudada, mostrou uma impressão vascular na pélvis 
renal esquerda. A arteriografia seletiva renal esquer
da também foi interpretada como normal (fig. 2). 
Para se afastar a possibilidade de varizes da pélvis 
renal, foi realizada a flebografia renal seletiva esquer
da, por cateterização da veia renal através da veia 
femoral (fig. 3). 

Numa tentativa de se pesquisar melhor a razão 
da formação das varizes desta região, foi realizada a 
flebografia transuterina (fig. 4), que demonstrou o 
não enchimento da veia ovariana esquerda. A fle
bografia seletiva retrógrada da veia ovariana esquerda 
(fig. 5) evidenciou a conexão destas veias com as da 
pélvis renal. 

Em 05.8.76, o rim esquerdo foi cirurgicamente 
exposto através de ampla incisão lombar. Realmente, 
toda a veia ovariana esquerda apresentava-se dila
tada, assim como as veias do ureter superior e as do 

. bacinete. Algumas veias dilatadas terminavam en
trando através da cápsula do rim, no parênquima 
renal, nas imediações do hilo. Tinha-se a impressão 
de que a veia ovariana estava obstruída e que a cir
culação retrógrada sangüínea do bacinete não se fazia 
adequadamente, pois várias veias extras se formaram 
com tipo de circulação colateral. Tentando preservar 
o rim, todas as veias dilatadas daquela área foram 
ressecadas; mas, ao final, uma vez o bacinete aberto, 
devido a sangramento incontrolável, optou-se pela 
nefrectomia. 
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O pós-operatório foi tranqüilo, sem compli
cações. Um ano após a cirurgia, a paciente mantinha
se em ótimo estado geral, nunca mais tendo hema
túria. O exame histopatológico não mostrou nada 
anormal, exceto uma maior quantidade de veias nas 
mediações do sinus renalis. 

DISCUSSÃO E COMENTÃRIOS 

O retorno venoso do ureter e da pélvis renal 
inicia-se no plexo da submucosa e drena para as veias 
da camada adventícia4

• No homem, o sangue flui des
tas veias para as veias espermática, renal e para o 
plexo venoso vesical; na mulher, drend para as veias 
ovariana, renal e plexo uterino. Portanto, existem 
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muitas vias de drenagem venosa do ureter e pélvis 
renal, o que explica a diminuta incidência de for
mação de varicosidades decorrentes de obstrução 
venosa 2 nesta região. 

Parecia-nos que apenas a excisão das varicosi
dades da pélvis renal e ureter superior seria o tra
tamento ideal; em alguns casos , entretanto, a he
morragia toma-se incontrolável e espoliante para o 
paciente, como foi o da nossa paciente. 

Neste caso, existia incompetência ou ausência 
valvular daI> veias ovarianas e, conseqüentemente, o 
seu não enchimento, como foi demonstrado pela 
flebografia transuterina. Este enchimento (da mesma 
veia ovariana) só ocorria pela flebografia retrógrada 
seletiva. Portanto, para explicar a formação desta 
rara patologia, sugerimos a possibilidade da existên
cia de dificuldade no esvaziamento venoso neste sis
tema, principalmente das ovarianas, como co-fator na 
fonnação das varizes da região ureteropiélica. A 
coexistência de flebite explicaria a hemorragia por 
diapedese dos eritrócitos , através das delicadas pa
redes da variz renal e a conseqüente hematúria. 

Os tratamentos instituídos, nos 13 casos rela
tados na literatura1 , foram: ligadura das varicosi
dades em dois pacientes; excisão das varicosidades em 
seis casos (o mais racional e lógico dos tratamentos), 
nefrectomia em três casos e em dois outros pacientes 
nada foi feito. 

A causa das varicosidades pielureterais per
manece obscura. Em outros setores do organismo, as 
varicosidades são provocadas pela combinação de 
fatores que incluep:t: ausência ou destruição das vál
vulas venosas (fisiologicamente ausentes na veia 
renal), aumento da pressão venosa (devido a obs
trução mecânica, manobra de Valsalva ou por efeito 
da gravidade na posição ereta) e por fraqueza da 
própria parede das veias. Sabemos que a gradual 
oclusão da veia renal pode levar à formação de cir
culação colaterai S. 

CONCLusAo 

O progresso contínuo das técnicas radiológicas 
no estudo da rede venosa renal nos permitiu esclarecer 
a etiogenia de uma hematúria de origem obscura. 

O caso apresentado de varicosidades da pélvis 
renal e ureter foi diagnosticado por diversas flebo
grafias das veias renais, ovarianas e uterinas. 

Sugere-se que a causa das varizes tenha sido a 
ausência ou incompetência das válvulas das veias 
ovarianas, um dos leitos de esvaziamento venoso do 
sistema coletor urinário superior. 
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RESUMO 

Uma paciente com hematúria idiopática é 
apresentada. O diagnóstico de varizes da pélvis renal 
e ureter superior, causa da hematúria, foi conseguido 
pré-operatoriamente através de flebografias. A ne
frectomia foi a única alternativa para a cura da pa
ciente, que permanece normal doze meses após a 
cirurgia. A fisiopatologia das varizes é comentada ~ 
discutida. Sugere-se como causa das varizes a incom
petência ou ausência valvular das veias ovarianas. 

SUMMARY 

Pelvi ureteric varices are sequelae of renal vein 
thrombosis, but there have been only a few reports of 
idiopathic renal vein varicocities. The A. A. report a 
case with hematuria for a long period of time and in 
which the correct diagnosis was made by several 
phlebographies of the renal, uterinic and ovarian 
veins. Nephrectomy was the only way to treat this 
patient although excision of the varicocities was made 
previously without success. Obstruction of the ovarian 
vein is suggested as the cause of fonnation of the pel-
viureteric varicocities. ' 

Ai urografia excretora e B) pielografia retrógrada 
esquerda. Ambas mostrando compressão extrínseca do 
bacinete e ureter superior. 



A. A. FERREIRA "ET AL". 

l-lg. 2 - ArterÍQgrafla renal esquerda seletiva dentro dos padrões 
da nonnalidade. . 

I-ig. ~ - Flebografia transuterina, mostrando falta de 
enchimento das veias ovarianas à esquerda. 
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Hg. 3 - F!ebografIa seletiva renal esquerda, 
evidenciando um eoonne enovelado e aumento do 
número de veias varlcosas da pélvis renal e do ureter 
superior. 

J-ig . 5 - l 'lebogratla seletiva retrógrada da veia 
ovariana esquerda, com obstrução proximal e 
comunicação com as varicosidades das veias da pélvis 
r,enal e ureter superior. 
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JOSÊCURY -ROGÊRIOH. SAYÃO-JAIMEA. LEME. 

Membros titulares da SBU - Do Hospital da Polícia Militar (SP). 

A ocorrência espontânea de fístula entre o 
duodeno e o rim é uma rara entidade clínica, na 
ausência de traumatismo ou de intervenção cirúrgica. 

Usualmente, deriva de lesão inflamatória ori
ginária do rim direito. Encontram-se na bibliografia 
mundial, dentre os fatores etiológicos, a inflamação 
renal crônica, TBC renal, carcinoma e hidatidose. A 
inflamação bacteriana do rim, com a pielonefrite 
resultante, seguida de abscesso, tem sido a causa mais 
freqüente nos últimos tempos; o processo renal sofre 
disseminação e invade a segunda ou tercei,ra porção 
do duodeno. 

Geisse e Blath acharam 27 casos publicados até 
1976, tendo acrescentado seus 2 casos às estatísticas, 
dando um total até a presente data de 29 casos. Por
tanto, o caso que ora apresentamos seria o 30° da 
literatura mundial. 

Todos os pacientes que foram submetidos à 
cirurgia sobreviveram, com exceção de 1 caso de Ca 
renal. Dentre os pacientes submetidos somente aO 
tratamento clínico, ocorreram vários casos de óbito. 

Os sintomas em sua totalidade fazem pensar em 
patologia do trato gastrintestinal. Em alguns pacien
tes, há severa diarréia, náuseas, vômitos, dores, ora 
no flanco direito, ora no epigástrio. Febre, ema
grecimento e tumoração abdominal têm sido des
critos. 

DESCRIÇÃO DO CASO 

Paciente do sexo feminino, 73 anos, apresentou
se com quadro de dor no hipocôndrio D., náuseas e 
vômitos. Este quadro perdurou por aproximadamente 
7 dias, quando começou a ter picos febris em torno de 
39°C, seguidos de calafrios. Foi atendida por clínico 
geral, o qual diagnosticou colecistite aguda. O co
lecistograma oral foi normal, assim como o exame de 
urina tipo L Na radiografia-piloto do colecistograma, 
apareceram múltiplas formações radiopacas, que se 
projetavam sobre a área do rim D. Indicada aUGE, 
esta mostrou exclusão renal D até 24 horas, estando o 
rim E normal (figs. 1 e 2). 

O exame clínico nesta ocasião, com a paciente já 
internada, mostrava-a abatida, febriÍ e com tu
moração dolorosa que ocupava oH. D. e o flanco D. 
A loja renal D. era pouco dolorosa à punho-percus
são. 
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Vista nesta ocasião por um de nós (J. C.), foi feito 
o diagnóstico de pionefrose calculosa; com esta hi
pótese diagnóstica e pensando-se numa possível 
dificuldade no cateterismo ureteral, optou-se pela 
punção renal translombar. A paciente foi colocada em 
decúbito ventral e, após a anestesia local, puncionou
se a loja renal D., tendo havido fácil saída de :t 20 ml 
de pus achocolatado, com odor recendendo ao coli. A 
seguir, injetamos 20 ml de Hypaque 50%, tendo sido 
feita uma primeira radiografia (fig. 3); nesta chapa, 
aparece o desenho contrastado dos grupos caliciais do 
rim D e a passagem do contraste para a 2a e 3a por
ções do duodeno. 

Após 15', o contraste já aparecia no delgado ter
minal (fig. 4). Com diagnóstico de fístula pielo
duodenal, foi indicada a laparotomia exploradora. 
Com via de acesso paramediana D, obtivemos um 
bom campo operatório, que nos permitiu atingir a loja 
renal retroperitoneal, onde identificamos grande 
massa aderida às estruturas vizinhas. Após trabalhosa 
dissecção, conseguimos expor a zona fistulosa, entre a 
pélvis renal e a 2a porção do duodeno; realizamos en
tão a nefrectomia e o desbridamento e regularização 
do orifício duodenal (figs. 5 e 6); o duodeno foi su
turado em dois planos com categute 3-0 cr. atr. e 
sutupak 2-0; drenagem por abertura contralateral 
com Penrose médio. 

A peça cirúrgica (fig. 7) foi enviada para exame 
anatomopatológico, cujo diagnóstico foi: 1) Processo 
inflamatório agudo, purulento, inespecífico (pio
nefrose) + calculose renal. 2) Processo inflamatório 
agudo, purulento, com necrose e focos hemorrágicos 
em fragmento de duodeno. 

No pós-operatório, a paciente desenvolveu 
quadro de dispnéia no 3° p-op, a qual foi diagnos
ticada após exame radiológico como derrame sub
pleural D.; apresentou boa evolução com tratamento 
antibiótico, aerossóis e hidratação parenteral ade
quada. Alta no 10° p-op, sem outras intercorrências. 

DISCUSSÃO 

A punção translombar D. foi da maior importân
cia, visto que nos deu o diagnóstico de pionefrose.com 
a respectiva fístula nefroduodenal. 

Esta conduta não foi adotada em nenhum dos 
casos descritos na literatura médica. De grande valor 
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foi também o planejamento da via de acesso cirúrgico, 
pois, através da laparotomia, tivemos maiores fa
cilidades de manuseio cirúrgico, o que fatalmente não 
ocorreria pela via lombar, visto estar o duodeno en
volvido no processo. 

Como em todos os demais casos, a pronta adoção 
da conduta cirúrgica permitiu a recuperação da 
paciente, ao contrário dos casos nos quais a conduta 
exclusivamente clínica resultou em inúmeros óbitos. 

RESUMO 

Os AA. apresentam um caso raro de fístula 
pieloduodenal espontânea, em mulher de 73 anos. O 
diagnóstico de pionefrose ca1cubsa perfurada, na 2a 

porção do duodeno, foi feito pela punção translom
bar, seguida da injeção de contraste iodado. 

A paciente foi submetida à laparotomia com 
nefrectomia D. e duodenorrafia. Boa evolução pós
operatória. 30° caso da literatura mundial. 

SUMMARY 

The authors present a rare case of spontaneous 
pyeloduodenal fistula in a 73 year-old woman. The 

Fig. 1 - UGE aos 45' mostra exclusão renal D. Imagens radio· 
pacas na projeção renal D. 
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injection of an iodine constrast, via translumbar punc
ture, disclosed the diagnosis of calculous pyone
phrosis with perforation into the 2nd part of the' 
duodenum. 

The patient was submitted to laparotomy, and 
rigth nephrectomy and suture of the duodenum were 
performed. The post-operative course was uneventful. 
30 cases were reviewed in the world literature. 
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figo 3 - Pielografia translombar D. Passagem do contraste para a 
28 porção do duodeno. 

Fig. 4 - Aos 15' o contraste jli se encontra no delgado terminal. 

figo 5 - Orifício fistuloso 
__ ~ __ ~_~ _____ '--____ "'" na 2& porção do duodeno. 
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Fig. 6 _ “Close” duode-
nal, mostrando saída d e
azu1 de metileno.
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Fig. 7 - Peça cirúrgica. A gaze mostra a trajetória fistulosa no rim D.
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o termo megaureter é usado para descrever uma 
dilatação ureteral crônica sem nenhuma lesão obs
trutiva orgânica. Os megaureteres podem ser divi
didos em dois grupos: megaureter de refluxo, no qual 
existe refluxo vésico-ureteral livre, e megaureter sem 
refluxo, no qual existe dificuldade ao esvaziamento de 
urina, de natureza funcional ao nível do ureter distaI, 
sem, no entanto, existir obstrução mecânica. Nesta 
apresentação, somente trataremos do megaureter sem 
refluxo. Este tipo tem sido descrito sob diversos 
nomes, 3.5.17 tais como: megaureter simples, me
gaureter primário, megaureter congênito, megaureter 
obstrutivo; o termo megaureter funcionalmenteobs
truído (M. F. O.) será usado, por descrever melhor a 
anomalia. 

PATOLOGIA 

As principais características do M. F. O. são 
(figs. 1 e 2): 1 - As partes intramural e intravesical 
do ureter e algumas vezes uma parte do ureter ex
travesical não são dilatadas, são de calibre normal; 
quando testadas durante o cateterismo ureteral para 
pielografia retrógrada ou durante a cirurgia, não se 
observa estenose neste segmento ureteral, embora ela 
constitua uma obstrução para o fluxo normal de 
urina. Durante a cirurgia, comumente pode-se ver 
uma deficiência na transmissão da onda peristáltica 
do segmento dilatado para o não dilatado. 

2 - Existe dilatação ureteral de grau variado 
acima do segmento não dilatado. Nos casos mais 
severos o ureter pode estar muito alongado e tortuoso 
(fig. 3). 

3 - A pélvis renal é normalmente menos dila
tada do que os cálices e comumente a junção pielu
reteral apresenta-se anatomicamente normal; se o 
ureter estiver alongado e tortuoso, pode haver um 
acotovelamento do mesmo sobre a pélvis renal, 
causando uma obstração pielureteral e, evidente
mente; a pélvis apresenta-se-á dilatada. 

4 - A junção vésico-ureteral, os orifícios ure
terais e o trígono não apresentam anormalidades. 

5 - Não existe obstrução infravesical, refluxo 
vésico-ureteral ou disfunção neurogênica vesical. 

* Trabalho realizado no Departamento de Urologia Pediátrica do Alder Hey Children's 
Hospital - Liverpool (Inglaterra). 
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A natureza patológica da obstrução funcional 
parece ainda obscura; várias teorias têm sido pos
tuladas; algumas delas, com base nos achados his
tológicos, serão discutidas. Swenson 14 ' relacionou o 
M. F. O. com a doença de Hirschsprung, na qual 
existe uma ausência de gânglios parassimpáticos no 
ureter terminal e na bexiga, causando obstrução fun
cional; no entanto, Bischoff 1 revelou que as células 
ganglionares estavam presentes no ureter e na bexiga, 
embora Notley 9 tenha negado a existência de gân
glios no ureter, seja normal ou patológico. Tanagho 15 

e Murnaghan 8, em estudos histológicos, encon
traram uma organização anormal da musculatura na 
parte distaI do ureter, na qual existe um excesso de 
fibras musculares circulares, em relação às fibras lon
gitudinais; este arranjo atuaria como um esfíncter, 
dificultando o fluxo de urina. De acordo com estes 
achados, pode-se admitir que a severidade da obs
trução funcional dependeria da proponderância das 
fibras circulares; um arranjo puramente circular seria 
extremamente obstrutivo e provavelmente requereria 
tratamento cirúrgico; nos casos em que a relação 
fibras circulares/ fibras longitudinais não for tão 
acentuada, a obstrução seria obviamente de menor 
grau e estes casos poderiam não necessitar tratamento 
cirúrgico. Tanagho 16 apresenta uma explanação em
briológica para estas alterações, demonstrando em 
feto de carneiro que o ureter distai é a última parte a 
desenvolver a camada muscular e que a diferenciação 
muscular mais precoce é primariamente de fibras cir
culares; portanto, um retardo no desenvolvimento em 
uma fase mais tardia resultaria na falta de formação 
das fibras musculares longitudinais. Ele encontrou al
guns casos de estenose ao nível do ureter distai, os 
quais não devem ser confundidos com os de obstrução 
funcional, porque existe uma diminuição de calibre 
do ureter, que é facilmente detectada pela calibração; 
a histologia nestes casos mostrou abundância de 
tecido colágeno e a presença da musculatura de orien
tação normal. Mackinnon 6 encontrou em seus es
tudos pou~o ou nenhum músculo na parte não di
latada do ureter; havia somente mucosa e tecido con
juntivo e ele acredita que esta anormalidade é fun
damental na patogenia do megaureter. McLaughlin 7 

descreve desde ureteres histologicamente normais até 
casos com atrofia total da musculatura e aumento do 
tecido colágeno; estes achados parecem representar 
diferentes estágios da doença. 
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MATERIAL 

80 crianças foram tratadas, no período de 1961 a 
junho de 1977, no Departamento de Urologia Pe
diátrica do Alder Hey Children's Hospital, em Liver
pool, compreendendo 87 unidades ureterais. A idade 
dos pacientes, quando o diagnóstico foi feito, variou 
de 1 dia 14 anos (Tabela 1). A maior incidência foi no 
primeiro ano de vida, compreendendo 26 crianças 
(32%). Em 760/0 dos casos, o diagnóstico foi feito an
tes do 6! ano de idade. Pacientes com obstrução do 
trato .urinário inferior ou doença neurogênica não 
foram incluídos nesta série. Um paciente se apresen
tou inicialmente com ureterocele ectópica à direita e 
com dilatação ureteral contralateral; pensou-se, a 
princípio, que a dilatação do ureter esquerdo fosse 
devida a obstrução do orifício ureteral pela urete
rocele, mas posteriormente foi demonstrado tratar-se 
de M. F. O. à esquerda. A doença ocorreu mais 
freqüentemente no sexo masculino (81,25%) e o lado 
esquerdo foi o mais afetado (51,25%); a doença 
ocorreu bilateralmente em 7 casos (8,75%) (Tabela 
2) . 

O diagnóstico foi feito baseado na urografia ex
cretora (U. E.), cistograma e pielografia retrógrada 
(P. R.), quando foi possível passar um cateter; a im
possibilidade do cateterismo ureteral retrógrado não 
indicou obrigatoriamente a presença de obstrução, 
desde que sempre se pode passar um estilete através 
da junção vésico-ureteral durante a cirurgia. A U. E. 
em geral forneceu boa i l1 dicação do grau de obs
trução, principalmente nos casos menos severos. AP. 
R. com observação fluoroscópica é importante na 
avaliação da freqüência e intensidade do peristaltismo 
ureteral, bem como de sua capacidade de esvazia
mento. O mesmo tipo de investigação foi usado no 
pós-operatório, embora em grande número de casos 
não se fizesse a P. R., uma vez que a U. E. se mos
trava satisfatória e a criança não apresentava infecção 
urinária. Pacientes com nefrostomia pré ou pós-o
peratória também foram avaliados por nefrosto
grama. 78 ureteres foram tratados cirurgicamente por 
ureteroneocistostomia; 6 pacientes com megaureter 
unilateral foram tratados conservadoramente; 3 
crianças com megaureter unilateral foram submetidos 
a nefmreterectomia primária (Tabela 7). 

QUADRO CLÍNICO 

Os principais sinais e sintomas são mostrados na 
Tabela 3. Infecção urinária foi o achado mais fre
qüente, associado com febre e dor abdominal. Os 
pacientes mais jovens foram os mais susceptíveis à in
fecção urinária e septicemia. Hematúria associada ou 
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não com infecção urinária foi encontrada em 10 casos 
e, em geral, não indicou mau prognóstico. Os casos 
mais severos quando admitidos estavam entre as 
crianças que tinham agenesia renal contralateral; 3 
crianças neste grupo foram admitidas em uremia e 
urna delas estava em anúria (fig. 4). 8 pacientes 
apresentavam cálculos localizados no rim, ureter e 
uretra; os cálculos uretrais apresentaram-se causando 
retenção urinária em 2 pacientes. Um paciente tinha 
litíase renal bilateral e outro piureteronefrose. Pa
cientes sem sintomas urinários foram investigados, 
em virtude de outras anomalias congênitas, que estão 
usualmente associadas com malformações uroge
nitais; as anomalias urológicas associadas com 
M.F.O. são mostradas na Tabela 4; as anomalias as
sociadas não-urológicas estão relacionadas na Tabela 
5. 

TRATAMENTO 

78 ureteres foram reimplantados na bexiga 
através de um túnel submucoso, sendo que S8 deles 
foram submetidos a "tailoring", pois apresentavam-
se bem dilatados (fig. 5); as técnicas utilizadas foram 
as de Paquim 10 ,Politano-Leadbetter L1 e de H utch 4 

(Tabela 6). Outros procedimentos cirúrgicos foram 
usados e são mostrados na Tabela 7.6 pacientes não 
requereram tratamento cirúrgico, porque..a dilatação 
ureteral não era acentuada e não havia sinais de 
pielocaliectasia; o controle clínico-radiológico pe
riódico não evidenciou progresso da doença nestes 
casos (fig. S). 

COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS 

Não houve nenhuma mortalidade operatória 
relacionada com a doença. As complicações pós-o
peratórias são mostradas na Tabela 8. 2 pacientes 
apresentaram extravasamento de urina no local da 
ureteroneocistostomia e necessitaram nefrostomia no 
pós-operatório. Dos 4 pacientes que apresentaram 
refluxo vésico-ureteral, 2 necessitaram nefrectomia, 1 
foi reoperado com sucesso e quarto paciente foi 
tratado conservadoramente, poisjá apresentava sinais 
de insuficiência renal no pré-operatório. O paciente 
com obstrução ao nível da ureteroneocistostomia foi 
reoperado com bom resultado. 

RESULTADOS 

A duração do follow-up variou de 2 meses nos 
casos recentemente operados a 14 anos. 80% dos 
casos foram seguidos por mais de 2 anos. 

Os resultados foram julgados pela U. E., pela 
cistografia miccional e pela P. R. em alguns casos, 
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além da presença ou não de infecção urinária. Os 
com infecção mostrados na Tabela 9. Dos pacientes 
com infecção persistente, 4 apresentavam refluxo 
vésico-uretral, 1 obstrução ao nível da ureteroneocis
tostomia, 1 era portador de displasia renal e o último 
paciente apresentava-se clinicamente bem e a U.E. 
mostrava melhora da dilatação ureteral. 

No grupo em que a U. E. não mostrou melhora, 
os pacientes estavam clinicamente bem e sem evidên
cia de infecção urinária. Os 5 pacientes, que mos-~ 
traram deteriorização do trato urinário superior na U. 
E., estão incluídos no grupo anterior (3 com refluxo, 1 
com displasia renal e 1 com obstrução ao nível da 
ureteroneocistostomia) . 

DISCUSSÃO 

Os resultados desta série estão de acordo com os 
de Williams et al,18 Pfister ll e Flatmark 2, desde 
que foi encontrada maior incidência no grupo etário 
mais jovem, o lado esquerdo foi o mais afetado e uma 
predominância no sexo masculino (Tabela 10). Em
bora Williams et al 18 tentem relacionar uma maior 
incidência com relação a --sexo e lado, bem como à 
presença de infecção urinária no grupo etário mais 
jovem, acreditamos que estes achados sejam pura
mente fortuitos. O fato de os recém-nascidos com 
megaureter estarem mais sujeitos a infecção urinária 
não parece ser de significado estatístico especial neste 
grupo particular de pacientes, desde que tal pre
dominância também se observa na população geral 
com anomalias urológicas, principalmente em pa
cientes do sexo masculino. Os achados de Pitts et 12 
incluindo adultos e crianças, diferem dos demais, 
mostrando uma maior incidência no sexo feminino e 
no lado direito 

RESUMO 

Os autores apresentam 80 casos de M. F. O. em 
crianças com idade variando entre 1 dia e 14 anos, 
compreendendo 87 unidades ureterais, em um pe
nodo de 15 anos, constituindo-se na maior série já 
coletada na literatura. 

Alguns aspectos da fisiopatologia, incidência e 
quadro clínico são discutidos, bem como os métodos 
de avaliação pré e pós-operatórios. O tratamento 
cirúrgico foi instituído em 80 ureteres e 7 pacientes 
foram tratados conservadoramente. Os resultados do 
tratamento foram considerados satisfatórios em 950/0 
dos casos e as complicações ocorreram em apenas 

SUMMARY 

The authors present 80 cases of functionally obs
tructed megaureters in childTen ranging from 1 day to 
14 years. 87 ureteric units have been treated during 
the last 15 years and constitute the largest series in the 
literature. 

Some aspects of the physiopathology, incidence 
and clinicaI features are discussed, as well as the pre 
and post-operative methods of evaluation. 

Eighty ureters were treated surgically and seven 
patients were managed conservatively. The results of 
treatment are considered as satisfactory in 95% of 
cases and complications occurred in 8.7%. 
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8,7%. Figura 1_ M. F. 0, _ Representação esquemática 
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Figura 2 - M. P. O. - Peça clrurgica mostrando segmento 
ureteral distaI de calibre normal com dilatação a montante. 

J. Br. Urol. - Vol. 4 N° 1 - 1978 

Figura 3 - M. F. O. em um menino de 5 meses: 
A) U. E. Pré·operatória: exclusão funcional do rim esquerdo. 
B) P. R. esquerda: hidrureteronefrose. 
C) U. E. 13 anos após ureteroneocistostomia com "tailoring" 
urete!al. 
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Figura 4 - W. F. 0. em um menino de 8 anos em anúria:
A) U. E. pré-operatória: acentuada caliectasia esquerda; agenesia
renal direita.
B) P .  R.: dilatação weteral.
C) U. E .  6  anos após uretereneocistostomia com "tailoring"
ureteral.
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Figura 5 - M. F. O. em uma menina de 7 anos tratada 
conservadoramente: 
A) U. E. mostrando moderada dilatação do ureter terminal direito, 
em pielocaliectasia. 
B) U. E. 4 anos após, com o mesmo aspecto. 

TABELA 2 

Tabela 1 

INCIDÊNCIA: SEXO E LADO 

Sexo - Lado N° Casos 

Masculino 65 

Feminino 15 

Direi to 32 

Esquerdo 41 

Bilateral 7 

Tabela 2 
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o 

27 
26 

21 

6 

c1 20 c1 23 f1 18 cJ 4 
9 6 9 4 9 3 9 2 

1 5 10 14 anos 

Tabela 1 
Incidência : Idade e Sexo 

% 

81 ,25 

18,75 

40,00 

51,25 

8,75 



TABELA 3 

QUADRO CLINICO 

Sinais e Sintomas 

Infecção Urinária 

Dor Abdominal 

Febre 

Disúria 

Hematúria 

Freqüência 

Enurese 

Massa Renal Palpável 

Uremia 

Retenção Urinária 

Poliúria e Polidipsia 

Incontinência Urinária 

AnÚr18 

Tabela 3 
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TABELA 4 

ANOMALIAS UROLOGlCAS ASSOCIADAS 

Anomalias 

N° Casos 

Rim Contralateral: 

48 Agenesia 

28 Displasia 

17 Refluxo 

17 Obstrução J. P. U. 

Ureterocele 
10 

Duplicidade Ureteral 
10 

8 
Rim Homolateral: 

5 Obstrução J.P.U. 

3 Displasia 

2 Hipospádia 

Criptorquidia Bilateral 

2 
Megalouretra 

Ausência Corpo Esponjoso 

Nefrocalcinose 

Tabela 4 

TABELA 5 

ANOMALIAS NAo UROLÓGICAS ASSOCIADAS 

Anomalias 

Hemihipertrofia M .1. E. 

Cardiopatia congênita 

Anomalia ano-retal 

Onfalocele 

Hérnia Inguinal Bilateral 

Hérnia Umbilical 

Spina Bífida Oculta 

Tabela 5 

N° Casos 

2 
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N° Casos 

10 

4 

2 

2 



TABELA 6 

MEGAURETER 

TABELA 7 

TRATAMENTO CIRÚRGICO 
TRATAMENTO CIRÚRGICO 

Tipo: 

Tabela 6 

U reteroneocistostomia N° Casos 

50 

Polltano-Leadbetter 25 

Hutch 3 

TABELA 8 

Outros Procedimentos Cirúrgicos 

Nefroureterectomia 

Nefrostomia: Pré-Operatória 

Pós-Operatória 

Remoção Cálculos 

Pieloplastia Por Obstrução J. P. U. 

Correção de Ureterocele 

Transposição Ureter 

Tabela 7 

COMPLlCAÇOES PÚS-OPERATÚRIAS 

Complicações N° Casos 

Refluxo Vésico-Ureteral 4 

Obstrução na J. V. U. 

Extravasamento de Urina 2 

·Tabela 8 
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N°Casos 

7 

6 

8 

4 
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TABELA 9 

RESULTADOS DO TRATAMENTO 

Método de Avaliação N° Casos % 

Ausente 70 87,50 
Infecção 

Persistente 7 8,75 
Urinária 

Desconhecido 3 3,75 

Melhorado 69 86,50 

Urografia Inalterado 2 2,50 

Excretora Deteriorado 5 6,25 

Desconhecido 4 5,00 

Tabela 10 

TABELA 10 

INCIDENCIA: QUADRO COMPARATIVO 

Autor N° Casos Bilateral ( %) Esq.: Dir. Masc.: Fem. 

Williams et ai 1970 70 25,7 1,6:1 3,5:1 

Flatmark 1970 22 50,0 4,5:1 ~2,0:1 

Pfiester 1970 31 22,6 1,7:1 4,8:1 

Pitts et ai 1974 80 41,2 0,6:1 0,7:1 

Tabela 9 
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desembocadura do ureter na vesicula seminal: 
apresentação de um caso somente diagnosticado 

por lombotomia 
WALTERJORGE BESTANE 

Do Hospital Ana Costa. Da Faculdade de Ciências Médicas de Santos (SP) 

A desembocadura do ureter na vesícula seminal é 
uma ocorrência relativamente rara, contando-se cerca 
de 20 casos diagnosticados em vida e um número um 
pouco maior em autópsias. 2. 3. 

EMBRIOLOGIA 
É sobejamente conhecida de todos a origem do 

broto uretral, s. _ partindo do ducto de Wolff (fig. 1), 
dele se dissociando a seguir, para se implantar mais 
cranial e lateralmente, na base da bexiga (fig. 2). 
Basta que tal dissociação não se complete para que o 
ureter tenha uma desembocadura definitiva em qual
quer ponto do ducto de Wolff, ou seja, canal deferen
te, vesículas seminais e epidídimo. Nesses casos, 
geralmente, há associação de alguma anomalia renal, 
principalmente aplasia ouhipoplasia, bem como, no 
caso de desembocadura na vesícula seminal, de di
latação cística da mesma, causa habitual do diagnós
tico clínico. Na literatura, não encontramos casos 
bilaterais. 
Apresentação do caso - P. A. S. 27 a., masc., cor 
parda. 

Nos dois últimos anos, dois surtos de epididimite 
à direita; polaciúria; ardor miccional e dores em peso 
na região lombar O, mais intensamente nos últimos 
meses. A. pessoais: nada digno de nota. Exame 
clínico: normal. Toque prostático: normal; discreto 
espessamento difuso do epidídimo O. Urina com 
leucocitútia 400.000 leuc../ml e infecção por Sta
phylococcus albus. Pesquisa de B. K. - negativa. 
Urografia excretora (fig. 3): Rim E. normal, vicarian
te; Rim O. sem excrescência ou contorno visíveis. 
Uretrocistografia (fig. 4): normal. Cistoscopia - por 
duas vezes, teve-se a impressão da presença de barra 
interureteral à direita, embora não se tenha indi
vidualizado me ato uretral. Devido ao quadro clínico 
de dor lombar O e pela presença de barra interure
teral à direita, embora sem comprovação radiológica, 
fez-se o diagnóstico de pionefrose O e praticou-se a 
lombotomia sem mais exames. O achado foi de um 
pequeno rim hipoplástico na região lombar baixa com 
ureter ectásico, cuja punção revelou presença de 
líquido com caracteres de líquido seminal e cuja con
trastação radiológica deu o diagnóstico de desem-
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bocadura na vesícula seminal (fig. 6) Feita a nefrec
tomia, com retirada parcial do ureter, o pós-ope
ratório foi normal; revisão, após 6 meses, revelou cura 
dos sintomas e da infecção urinária. O anatomo
patológico da peça (Or L. C. Mattosinho França) 
revelou rim com 2 cm de comprimento, com glo
mérulos rudimentares, rotulado como hipoplásico do 
tipo displásico. 

COMENT ÃRIOS 

Em vista dos casos já conhecidos, toda epidi
dimite, com ou sem aumento da vesícula seminal, as
sociada a ausência de meato ureteral vesical do mes
mo lado, deve evocar o diagnóstico de desembocadura 
ectópica do ureter no trato genital. 

O diagnóstico, na literatura, foi feito de diversas 
formas, 1.2.3.4.6.7.9. li. 12. 13 por vesiculógrafia com 
vasotomia, cateterismo de orifício anômalo na uretra 
prostática, punção endoscópica de vesícula seminal, 
que fazia saliência na luz vesical, urografia excretora 
e uretrocistografia retrógrada. Young J. N. 13. e Har
bitz e Liavag 6 fazem o diagnóstico por exploração 
cirúrgica, devido à prévia descoberta de uma massa 
tumoral retrovesical. 

No presente caso, a lombotomia, feita por um 
erro de apreciação, foi extremamente útil, pois não 
teríamos feito o diagnóstico se fôssemos tentar um en
fisema intraperitoncal ou aortografia. O único meio 
diagnóstico pré-operatório, que provavelmente es
clareceria o caso, teria sido a vesiculografia, que 
recomendamos em casos semelhantes, baseados na 
experiência adquirida. Ressalta também que a ex
ploração cirúrgica por vezes terá sua indicação em 
casos selecionados na suspeita de rim solitário con
gênito, o que não representa a opinião da maior parte 
dos autores. lO. 

RESUMO 

O autor apresenta um caso de desembocadura 
ectópia do ureter na vesícula seminal, unido a rim 
hipoplásico. O diagnóstico foi feito por lombotomia 
exploradora, na suposição clínica e endoscópica da 
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presença de um pequeno rim pionefrético, que deveria 
ser extirpado. 

Discute, principalmente, os aspectos diagnós
ticos e advoga a vesiculografia por vasotomia nos 
casos suspeitos, bem como não reluta em recorrer à 
cirurgia exploradora, em certos casos selecionados. 

SUMMARY 
The A. presents a case of ectopic ureter, opening 

into seminal vesicle and binded to an hypoplasic kid
ney. Diagnosis has been established through ex
ploratory lombotomy, the A. supposing there was a 
small pyonephretic kidney to be extirpated. 
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Fig. 3 - Urologia excretora. 

Fig.S - Parte do ureter retirado,com o pequeno 
rim em sua extremidade. 
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W. J. BETANE 

figo 4 - Uretrocistografia. 
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Fig. 6 - Radiografia peroperatória. Nota-se a 
vesícula seminál dilatada, recebendo o ureter e 
parte do canal deferente. 



oriffcio ureteral ect6pico 
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Da Escola Paulista de Medicina - Sao Paulo (SP). 

Fala-se em orifício ureteral ectópico toda vez que 
ele é encontrado fora da extremidade póstero-Iateral 
do trígono vesical. 

Este tipo de malformação, embora não muito 
freqüente, não deve mais ser encarado como uma 
curiosidade médica, e o objetivo deste trabalho é tor
nar familiar os principais quadros clínicos sob os 
quais essa patologia pode se manifestar, prevenindo 
diagnósticos e, portanto, tratamentos precipitados e 
inadequados, como veremos nos casos que serão aqui 
relatados. 

o orifício ureter ai ectópico é mais comum no 
sexo feminino, podendo ser intra ou extravesical. Está 
associado, comumente, com duplicidade uni ou 
bilateral das vias excretoras. Esta associação é 
chamada por alguns autores "lei de Weigert-Meyers". 
Menos freqüente, a ectopia é bilateral e raramente o 
ureter ectópico drena um rim único. 

De regra, o orifício ectópico é inferior e mediaI ao 
normal e drena o pólo superior nos casos de dupli
cidade. 

DISTRIBUIÇÃO TOPOGRÁFICA 
DOS ORIFÍCIOS ECTÓPICOS 

Sexo feminino -

Uretra - 350/0 
Vestíbulo - 35% 
Vagina - 25% 
Colo ou corpo uterino - 5% 

Sexo masculino -

Uretra posterior - 57% 
Vesícula seminal - 33% 
Duto ejaculador - 5% 
Canal deferente - 5 % 

URETER ECTÓPICO NA MULHER 

A diferença anatômica mais importante entre o 
orifício ectópico nos sexos masculino e feminino está 
relacionada com o esfíncter vesical externo. 

No sexo feminino, a abertura ectópica é distaI ao 
esfíncter, enquanto no masculino é proximal; daí as 
manifestações clínicas serem completamente diferen
tes. 
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No sexo feminino, pelo motivo anatômico já ex
posto, o sintoma essencial é uma incontinência 
urinária, geralmente referida desde o nascimento e 
que apresenta algumas características específicas. Ê 
uma incontinência que poderíamos chamar de ortos
tática, isto é, ela é mais evidente quando a paciente 
está em pé ou andando, isto porque o orifício ectópico 
geralmente é estenosado e o ureter dilatado, de tal 
maneira que, na posição supina, ele funcionará 
como reservatório de urina e, na posiçãO ereta, uma 
vez atingida uma determinada pressão hidrostática 
intra-ureteral, ocorrerá a perda urinária. 

Pelo mesmo motivo acima assinalado, esta in
continência é mais evidente durante o dia e não é 
infreqüente que a paciente tenha noites sem perda de 
urina. 

Além da incontinência, as pacientes apresentam 
em intervalos regulares micções normais. Se o ureter 
ectópico drena um rim praticamente sem função ou 
infectado, um corrimento vaginal ou \.\fetral pode ser 
o único sintoma. 

Esta história de incontinência urinária, desde a 
infância, associada com micções normais, no sexo 
feminino, é bastante sugestiva de orifício ureteral ec
tópico. 

DIAGNÓSTICO 

Quando o sintoma sugere este tipo de patologia, 
cuidadoso exame deve ser levado a efeito. A doente 
deverá ser examinada em pé e deitada. O objetivo é 
encontrar o orifício ectópico. Uma conveniente hi
dratação da paciente deverá ser feita. A injeção de 
contraste (intravenosa), como o índigo-carmim, se o 
rim drenado pelo ureter ectópico tiver boa função, 
será de valia no reconhecimento do orifício, que 
usualmente é diminuto e de difícil identificação, se es
tiver particularmente perdido entre as pregas vagi
nais. 

Ãs vezes, ao toque, percebe-se na vagina uma 
ponte fibrosa, indicando a topografia uretral. A ex
pressão suave dos flancos e fossas ilíacas, estando a 
paciente com a bexiga vazia, poderá eventualmente 
mostrar um gotejamento através do orifício ectópico. 

Se se mostrar uma perda de urina pela uretra 
durante o exame, deverá determinar-se se ela é devida 
a uma abertura ectópica, ou a uma disfunção esfinc-

49 



J. C. BORDON "ET AL". 

térica. o problema poderá ser soluciohado pela iden
tificação do orifício através da uretroscopia. 

Uma outra manobra propedêutica consiste na 
instilação de corante na bexiga; a verificação de 
umidade incolor no vestíbulo, uretra ou vagina é igual 
a perda urinária extravesical. Esta manobra tem im
portância no diagnóstico diferencial com as pequenas 
fístulas vésico-vaginais. Uma vez encontrado o ori
fício, deverá ser cateterizado para se confirmar o 
diagnóstico através da ureteropielografia ascendente. 
A exploração urológica completa deverá ser sempre 
feita com o objetivo diagnóstico, ou para se evidenciar 
outras malformações associadas. 

UROGRAFIA EXCRETORA 

Usualmente, o ureter com orifício ectópico drena 
um rim displásico com atrofia parenquimatosa, por
tanto, sem função. Mas, mesmo assim, a urografia 
excretora é de grande utilidade, pois pode evidenciar 
sinais indiretos de grande valor semiológico. 

Comumente, o ureter ectópico está associado à 
duplicidade da via excretora, drenando de regra o 
componente superior. Assim deverá prestar-se aten
ção aos tamanhos renais e do lado afetado: 
1 - a desproporção entre o tamanho renal e o da 

pélvis inferior. 
2 - a espessura do parênquima renal entre o pólo e 

o grupo calicial superior. 
3 - um deslocamento ínfero-lateral deste mesmo 

grupo calicial. 
Deve-se ressaltar que exclusão funcional não sig

nifica ausência de tecido renal, como veremos em um 
dos nossos casos. A uretrocistografia miccional é tam
bém importante e tem o objetivo primordial de mos
trar refluxo para o ureter ectópico, o que com certa 
freqüência ocorre. 

VAGINOGRAMA 

Katzen, em 1954, dada a dificuldade do exame 
vaginal em crianças, propôs este exame. Conseguiu 
evidenciar refluxo no contraste até o ureter ectópico 
em 1 caso. 

A endoscopia ou a cromocistoscopia podem 
evidenciar o orifício ectópico, a ausência do mesmo e 
a agenesia do hemitrígono correspondente. 

É necessário ressaltar que, quando existe age
nesia completa do trígono, há distúrbio importante da 
função esfinctérica, o que terá importância no pla
nejamento cirúrgico da correção da incontinência. 

Caso nO 1 - Paciente V.c.G.S., sexo feminino, 
com 15 anos, procurou o Prof. Afiz Sadi porque 
apresentava incontinência urinária desde o nascimen-
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to. Esta incontinência aparecia durante a deambu-· 
lação, referindo a paciente micções normais em inter-
valos regulares. . 

Contava ainda que, há dois anos, estivera inter
nada em hospital-escola, onde, após vários exames, 
concluiram que a paciente tinha agenesia de rim es
querdo e disfunção esfinctérica da bexiga. A paciente 
foi então operada, sendo submetida a uma cirurgia de 
pexia vesical, o que não interferiu com os seus sin
tomas. 

Convém salientar que é comum encontrar-se, na 
literatura, pacientes com abertura ectópica de ureter, 
que chegam ao uroiogista já com algum tipo de cirur
gia ginecológica. 

A paciente encontra-se atualmente comple
para pesquisa de uma eventual ectopia ureteral. O 
exame clínico mostrava uma paciente bem desenvol
vida, sem qualquer achado patológico. 

Em 25 de junho de 1970, fez urografia excretora, 
que mostrou exclusão funcional do lado esquerdo (fig. 
1). 

26-6-70 - Cistoscopia: ausência do hemitrígono 
esquerdo. 

29-6-70 - Ao se passar a sonda ureteral para a 
cistografia, esta inadvertidamente entrou pelo orifício 
ureteral ectópico. Ao se instilar gota a gota o contras
te e com 30 ml, a paciente começou a sentir dor no 
flanco esquerdo. Uma radiografia feita neste momen
to mostrou, para surpresa nossa, o ureter ectópico. No 
dia seguinte, para melhor documentação, foi feita 
uma pielografia translombar (fig. 2). 

No dia 7-7-70, a paciente foi submetida a ne
frureterectomia total, utilizando-se para isto 2 in-' 
cisões: uma lombar e uma inguinal (ver figuras). 

A paciente encontra-se atualmente comple
tamente curada. 

URETER ECTÓPICO DO HOMEM 

O ureter ectópico no homem, ao contrário do que 
ocorre no sexo feminino, pode manifestar-se através 
de um grande polimorfismo clínico. Mesmo assim, 
achamos que este tipo de malformação pode ser lem
brado nas seguintes situações: 

1 - Piúria recorrente e inexplicável. 
2 - Emissão de algumas gotas de urina pu

rulenta pelo meato uretral nos intervalos das micções. 
Neste caso, a irritação da uretra prostática, pela urina 
contaminada, agiria como estímulo para a abertura 
do esfíncter externo, configurando um quadro de in
continência. 

3 - Orquiepididimites recorrentes. 
Fora destas três situações, os sintomas serão 

geralmente de modo a configurar uma infecção 
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urinária. Pode ainda manifestar-se através de uma 
hemospermia e ainda, dentro do poliformismo já 
referido, simular inclusiv~ um quadro de apendicite. 

O exame clínico no homem também pouco ajuda 
no diagnóstico, existindo apenas uma situação de al
gum valor semiológico e que consiste em se achar, 
durante o toque retal, u'a massa lateralmente à prós
tata. Isto poderá corresponder à abertura do ureter na 
vesícula seminal, gerafmente cística nestes casos. 

Com relação aos exames especializados, a de
ferento-ve5iculografia poderá ser de grande utilidade, 
mas deverá ser indicada com parcimônia nos jovens. 

As mesmas observações, feitas aos outros exames 
para o sexo feminino, aqui são válidas. 

Caso nO 2 - Paciente R.L., 16 anos, sexo mas
culino, natural e procedente de Goiânia, foi enviado 
ao HSP para exploração cirúrgica de.provável tumor 
de pâncreas. Apresentava de importante na hist6ria 
vários episódios de infecção urinária, caracterizados 
por febre, dor no flanco esquerdo, com irradiação 
para a região inguinal, e piúria terminal. Sabia ter 
sopro cardíaco desde o nascimento e ser diabético, a 
partir dos 8 anos, com vários episódios de descompen
sação. 

Apresentou enurese até os 12 anos. Ao exame 
físico: paciente emagrecido, pálido, com duplo sopro 
no 2° EICE, fígado a três cm da reborda costal, c.om 
características normais. Ainda no abdome, apresen
tava massa palpável no flanco esquerdo, discretamen
te dolorosa. Genitais: criptorquia bilateral. 

Trazia radiografia de esôfago, estômago e 
duodeno e urografia excretora, que mostravam al
terações que, segundo o relatório, eram sugestivas de 
tumor de pâncreas. 

Uma vez internado no HSP da EPM, fomos con
sultados e a opinião diagnóstica foi de duplicidade de 
via excretora à esquerda com hidronefrose do com
ponente superior, o que foi confirmado através de 
pielografia translombar. (figs. 3 e 4) 

O paciente foi então submetido à cirurgia no dia 
17 de novembro de 1970, constatando-se nesta ocasião 
que o ureter ectópico abria-se no colo vesical. 

Por motivos anatômicos, não se conseguiu fazer 
nefrureterectomia do componente superior, realizan
do-se a nefrurectomia total (figs. 5 e 6). 

RESUMO E CONCLUSÕES 

Os autores fazem um resumo do ureter ectópico 
no homem e na mulher, objetivando sua localização 
exdrúxula mais freqüente. 
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A apresentação dos casos mostra o cuidado que o 
especialista deve ter com respeito ao exame do doente, 
para um diagnóstico conclusivo. 

Isto se verifica junto ao primeiro caso que, com 
uma incontinência urinária, foi alhures submetido a 
uma cistopexia sem indicação e nenhum resultado 
pós-operatório. A doente era portadora de um ureter 
ectópico, que desembocava na uretra. A exclusão fun
cional deste rim não fora estudada convenientemente. 
Este rim era totalmente atrofiado por uma hidro
nefrose, que não permitiu sua conservação. 

O segundo caso, curioso, de uma desembocadura 
ureteral no colo da bexiga, sofreu uma enorme 
uretero-hidronefrose, que também requereu uma 
nefrureterectomia totaL Um estudo detalhado destes 
processos, a partir da sintomatologia e com um diag
nóstico precoce, poderá evidentemente evitar ope
rações radicais. 

A apresentação desses casos tem, portanto, esses 
objetivos: mostrar o cuidado com os exames uroló
gicos, que sempre devem se completos; evitar ope
rações precipitadas e inoportunas, procurando in
dicar sempre cirurgias conservadoras, para isso fa
zendo-se um diagnóstico precoce. 
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SUMMARY 

The AA. point out the abnormal situation of 
ureter either in male or female subjects and they study 
its most frequent localization. An accurate exami
nation and a precocious diagnosis will avoid useless 
radical surgery. 

Fig. 1 - Urografia excretora: rim direito normal 
- exclusão funcional à esquerda. 



Fig. 2 - Plelografia translombar: hidronefrose. 

Fig. 4 - Pielografia translombar (mais urografia 
excretora): enorme dilatação uretero.piélica do 
componente superior. 
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Fig.3 - Urografia excretora: bifidez plelureteral à D. 
Rim esquerdo (componente !merior) deslocado látero 
-inferiormente. 

Fig. S - P~a operatória: notar a pinça dentro da pélvis. 

Fig. 6 - P~a operatória: ureter com 350 ml de líquido em seu interior. 
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pielografia retr6grada 
(uma complicação incomum) 
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Federal de Uberlândia (MGl 

RELATO DO CASO 

Uma paciente, NSB, branca, de 3S anos de 
idade, portadora do RG 009372, foi admitida no 
Departamento de Urologia do Hospital da Escola de 
Medicina e Cirurgia de Uberlândia, em 17/01/77. 

À internação, queixava-se de dor lombar à es
querda, em cólica e acalmia, acompanhada de he
matúria. Relatava, na ocasião, concomitância de in
continência urinária de esforço e sintomas de infecção 
urinária recorrente. 

Ao exame físico, apresentava-se com aumento de 
sensibilidade na região lombar bilateralmente. Ainda 
à internação, foram solicitados exames de urina, que 
mostravam 30 piócitos por campo, hemácias incon
táveis e também a presença de Trichomonas sp. A 
urocultura isolou Staphylococcus epidermidis, sen
sível aos quimioterápicos usuais. 

O hemograma, uréia e creatinina estavam com
patíveis com a normalidade. 

À urografia excretora, a paciente mostrou-se 
alérgica ao contraste iodado; contudo, conseguiu-se 
evidenciar uma estenose na junção pielureteral es
querda, grau III, com visíveis danos renais. 

Posteriormente, foi realizada uma pielografia 
retrógrada, para melhor estudo e avaliação da junção 
ureteropiélica. 

Neste exame, ficou bem evidente um aumento 
acentuado da imagem renal esquerda, com intensa 
calipielectasia a montante da estenose. O ureter res
tante mostrava-se também dilatado, sendo o quadro 
radiológico compatível com uronefrose à esquerda. 

A paciente foi submetida a uma pieloplastia à 
Anderson Hynes, em boas condições cirúrgicas, não 
tendo sido deixada nefrostomia ou cateter através da 
anastomose pielureteral, mas apenas dreno cutâneo. 

No segundo dia de pós-operatório, a paciente 
apresentava drenagem urinária profusa pelo dreno. 
Observada por um período de 21 dias, na expectativa 
da interrupção espontânea da drenagem urinária; isto 
não ocorrendo, foi proposta nova reavaliação, e por 
ela ser alérgica ao estudo contrastado, foi indicada 
uma outra pielografia retrógrada, utilizando-se um 
cateter (wisthle tip), nO S, que mostrou total per
meabilidade da anastomose. 
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Uma vez tendo o cateter transposto a linha de 
anastomose, na vigência de drenagem urinária con
tínua pela incisão, foi então deixado este mesmo 
cateter para facilitar a drenagem descendente da 
urina e conseqüente cicatrização cutânea. Progra
mou-se a permanência do cateter por um período de 
48 horas, que seriam suficientes para o término da 
drenagem pela incisão. 

Porém, decorrida apenas a metade do tempo 
previsto, com a manipulação da paciente no leito, o 
cateter rompeu-se, permanecendo uma parte de 
aproximadamente 2S cm retida no interior do ureter 
esquerdo (fig. 1). 

Nesta ocasião, já não drenava mais urina pela in
cisão, tendo a mesma se fechado. Então, diante de um 
novo problema, a retirada do cateter, pelos meios 
mais conservadores possíveis, aguardou-se uma se
mana induzindo a diurese, com controle radiográfico, 
na esperança de que o fragmento se locomovesse, 
pois, como é sabido, em determinadas cirurgias 
ureterais em que fica um cateter "perdido" na luz 
ureteral, este é expulso espontaneamente. 

Durante este período de tempo, notamos que o 
mesmo se havia movido apenas cerca de aproxima
damente 1 cm, e sua extermidade distaI não era visível 
à cistoscopia. 

Decidimos inicialmente tentar a recuperação do 
fragmento retido, por via endoscópica, não tendo sido 
isso possível, principalmente devido à grande mo
bilidade do cateter, em decorrência da dilatação 
ureteral. 

Em seguida, tentou-se a preensão do fragmento 
utilizando uma pinça de biópsia vesical com moni
torização em circuito de TV, nas mais diversas po
sições: anterior, posterior, lateral, etc. (fig. 2), não se 
tendo obtido êxito pelos mesmos motivos acima ex
postos. 

Por fim, fracassadas as tentativas não-interven
cionistas para a recuperação do fragmento de cateter, 
foi realizada uma ureterotomia esquerda e retirada do 
mesmo. A paciente evoluiu bem, recebendo alta hos
pitalar poucos dias depois, em ótimas condições, es
tando sob controle ambulatorial. 



PIELOGRAFIA RETRóGRADA 

COMENTÁRIOS 

Este relato vem nos alertar quanto à possibili
dade desta rara complicação da pielografia retró
grada, que, como pudemos apurar, foi descrita an
teriórmente, em 1973, por Cook & Earle 1 da Univer
sidade de Toronto, que, em situação semelhante, 
idealizaram um cateter torcido, com bons resultados 
(figo 3). 

Em nosso caso, esta inesperada complicação não 
pôde ser solucionada através de métodos conserva
dores, principalmente devido ao tamanho do frag
mento de cateter retido, à grande dilatação e mo
bilidade ureteral e à movimentação do cateter dentro 
da sua luz. 

Como causas da ruptura, aventamos uma pos
sível alteração na composição do cateter pêlos líquidos 
esterilizadores, que o tornaram frágil, e também 
devido à manipulação da paciente no leito. 

RESUMO 
Relatam os autores uma complicação incomum, 

lig. 1 _ RX simples de abdome, no qual se nota o fragmento de 
cuteter de aproximadamente 2S cm retido no interior do ureter es
querdo. 
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ocorrida ao se efetuar uma pielografia retrógrada de 
controle em uma paciente com 35 anos de idade: a 
rotura do cateter e permanência de um seu fragmento 
retido na luz ureteral. 

Discutem os meios empregados no manejo desta 
complicação rara na literatura. 

SUMMARY 

The A. A. point out a really uncommon com
plication of a retrograde pyelography in a 35 year-old 
woman: the rupture of the catheter into the ureteral 
tract. It has been recovered through ureterectomy, 
~th no damage to the patient. 
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Fig. 2 _ Seqüência de manobras com o intuito de retirar o frag
mento de cateter intra-ureteral. A _ lJüetado contraste no ureter 
esquerdo, nota-se sua dilatação e a extremidade distai do fragmen
to. B _ Pinça de biópsia vesical em direção ao cateter. C _ Aber
tura da pinça na tentativa de preensão do fragmento. 
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incontinência de urina na mulher 
N. MALLO - E. ZUNGRI - M. MIRANDA. 

Fundação Puigvert - Instituto de Urologia (Barcelona). 

INTRODUÇÃO 

A incontinência de urina de esforço pode ser 
definida como o escape de urina, inconsciente, devido 
ao aumento de pressão intra-abdominal por tosse, es
pirros, esforços físicos, etc. 

. Esta pressão se transmite por contigüidade à 
bexiga e aos mecanismos esfincterianos, que, devido a 
alterações patológicas, vêem superada sua capacidade 
de oclusão e deixam escapar urina. 

Em condições normais, a bexiga em sua máxima 
capacidade não supera 20 cm de H20 de pressão in
tracavitária; durante a micção, chega a pressões de 
80-100 cm de H20, com o que se logra uma boa aber
tura esfincteriana. 

Durante os esforços, quando a pressão intra
vesical chega a 30-40 cm H20, e existe afetação dos 
mecanismos esfincterianos, produz-se a perda de 
urina. 

MATERIAL E MÉTODO 

A experiência está baseada em 68 casos estu
dados, pelo período de 1 ano, no Instituto de Urologia 
da Fundação Puigvert, s:om média de controle de 36 
meses. 

Em todos os casos, praticou-se um exaustivo in
terrogatório, especificando: momento da perda da 
urina, volume perdido, qualidade e ritmo de micção, 
co-existência de episódios de micção imperiosa, cons
ciência ou não, por parte da paciente. No exame 
físico: presença ou não de cistocele, retocele, prolapso 
de útero. Mandamos que a paciente tussa e com
provamos se, com este esforço, há ou não escape de 
urina em decúbito ou em ortostatismo. É importante, 
ademais: a avaliação da elasticidade vaginal, . da 
separação dos músculos elevadores do ânus e da exis
tência de roturas do períneo. 

Ao exame endoscópio: comprovamos a mor
fologia do colo vesical e sua motilidade ao esforço. 
Avaliam-se as modificações do trígono, o estado dos 
meatos e o aspecto da mucosa vesical. 

A cistotonometria nos mostra a capacidade do 
detrusor de contrair-se normalmente, sua sensibi
lidade, a velocidade de evacuação e a existência de 
resíduo pós-miccional. 

Com os exames radiológicos, asseguramo-nos da 
normalidade do aparelho urinário superior e estu-
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damos a bexiga e a uretra em repouso, em esforço 
miccional e durante a micção. 

RESULTADOS 

De acordo com os achados clínico-radiológicos e 
com o fim de definir o tratamento final, dividimos as 
pacientes em quatro grupos (Tabela 1). 

I) Infundibulização 

Existe um marcado aplanamento do ângulo 
uretrovesical posterior. A bexiga encontra-se em 
posição normal com respeito aos órgãos pélvianos. O 
lábio posterior do colo vesical se encontra deprimido, 
tendo a primeira porção uretral o aspecto de funil. 

O fluxo é maior do que o normal, como se com
prova clinicamente pelo rápido esvaziamento vesical e 
a ausência de resíduo. 

Do mesmo modo que outros autores (Gammel
gaard, etc.), encontramos esta alteração em um 
número reduzido de casos (6 pacientes - 9%). 

lI) Cisturetrocele 
Há uma descida de grau variável da bexiga e da 

uretra, ficando o colo vesical na posição mais de 
declive, associado a uma afetação do colo vesical, em 
20% dos casos. 

O fluxo urinário é maior do que o normal e não 
existe resíduo pós-miccional. A perda de urina é nor
malmente importante. Em nosso estudo, encontramos 
34 casos com esta patologia (50%). 

IlI) Cistocele com discreta uretrocele (trigonocele) 

Há uma marcada diminuição do ângulo ure
trovesical posterior. A uretra baixa pouco e a bexiga 
desce moderadamente por detrás do colo vesical, que 
é normal. 

O fluxo é baixo e a micção, por conseguinte, len
ta. Ao estudo radiocinematográfico se evidencia a 
descida vesical ao esforço e a débil passagem de urina 
através da uretra. 

Franca perda de urina se constatou somente em 
33% dos casos. O resíduo é escasso ou nulo, se se per
mite que a paciente urine em posição adequada e em 
tempo maior que o normal. 

Neste grupo, encontramos 17 casos (25%). 
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IV) Cistocele pura 

o ângulo uretrovesical posterior tem seu valor 
mínimo. A uretra está em posição normal e a bexiga 
descida por detrás do colo vesical. 

A micção é lenta e com fluxo baixo. A transmis
são de pressão intravesical afeta sobretudo a porção 
retrotrigonal, que, por falta de adequado apoio pel
viano, mostra uma pronunciada cistocele ao esforço 
miccional. Neste grupo, encontramos 11 pacientes 
(16%); delas, 3 tinham incontinência de urina abun
dante, 3 marcado resíduo pós-miccional e 2, discreta 
afetação do esfíncter interno. 

DISCUSSÃO 

Ao começar a ocupar-nos do estudo sistemático 
das p.acientes incontinentes, constatamos rapidamen
te que nos encontrávamos diante de um quadro sin
drômico determinado por variáveis múltiplas 8 e 
realizamos comunicações, mostrando as conclusões a 
que havíamos chegado. 11,14 • 

No momento atual, com um controle de 3 anos 
num grupo de pacientes estudadas com os mesmos 
métodos, podemos assegurar que nossa classificação é 
útil, tanto do ponto de vista diagnóstico como do 
planejamento terapêutico a seguir. 

Os resultados que obtivemos com nossos métodos 
exploratórios são superponíveis aos encontrados por 
outros autores, por métodos radio-urodinâmicos, 4 

comprovando o grande número de fatores que inter
vêm neste síndrome. 

Se analisarmos o que ocorre normalmente em 
uma micção, com os métodos atuais de investigação, 3 

observamos os seguintes fenômenos (Tabela lI): 
O esfíncter externo (estriado) pára sua atividade 

ao começo da micção, para retomá-la ao terminar esta 
(E. M.). A pressão abdominal medível por um balão 
intra-retal começa precocemente, para aumentar em 
forma suave durante toda a micção e descer ao final 
dela (P. A.). A pressão intravesical (P. 1.) fa~ uma 
pequena subida pré-miccional (P. M.), corresponden
te à transmissão da pressão intra-abdominal, para 
fazer-se máxima ao final do primeiro terço da micção. 
O fluxo urinário, que se inicia, torna-se máximo, 
coincidindo com a pressão vesical mais elevada. 

A elevação pré-miccional (P. M.) da pressão in
travesical, transmitida pela musculatura abdominal à 
bexiga, como vemos no gráfico, não é capaz de, em 
condições normais, provocar saída de urina. 

Na incontinência de urina de esforço, esta pres
são (P. M.), que nasce, independente da micção, 
diante da tosse, esforço físico, riso, etc., é capaz, por 
si só, de provocar a saída de urina pela uretra. 
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Na atualidade, unir todos os casos de incontinên
cia urinária de esforço num só grupo, curável por 
operação, 1.10 não tem vigência clínico-cirúrgica, e é 
a causa da elevada porcentagem de fracassos. 

Devemos insistir em que a crítica se refere a casos 
verdadeiros de incontinência de esforço, pois há 
pacientes .que, por falta de estudo, têm sido sub
metidas a tratamento cirúrgico duma falta de con
tinência, que não existia; eram ou micções impe
riosas, por infecção urinária, ou alterações neuro
gênicas vesicais. Estas duas patologias, uma miógena 
e a outra neurógenà, são as causas de erros mais 
freqüentes. 

É este um problema em que, para se obter um 
resultado terapêutico efetivo, necessita-se cumprir 
premissas diagnósticas por médico orientado, se se 
deseja obter porcentagem elevada de curabilidade. 

Não é aceitável a pequena intervenção, 10,12 

depois a grande, em forma escalonada, assim como os 
procedimentos únicos para todos os casos, pois assim, 
muitas vezes, se agregam fatos iatrogênicos que pos
teriores atuações dificilmente corrigirão. Se corres
ponde um tratamento cirúrgico, este deve ser o 
adequado aos fatores a corrigir. 

Com alguma experiência pessoal, insistimos no 
valor de exercícios perineais para melhorar a mus
culatura, ainda que nem sempre sejam suficientes 9 ; 

os farmacológicos, em estudo atualmente, e as 
próteses em pacientes em mau estado geral. 2,6,7.14. 

CONCLUSÕES 

1) A incontinência de urina é um síndrome. 

2) As premissas diagnósticas clínicas, radiológicas, 
endoscópicas e cistotonométricas devem ser cum
pridas em todos os casos. 

3) A correta avaliação das premissas conduz a um 
tratamento clínico ou cirúrgico adequado. 

Revisão de 68 casos estudados por métodos 
clínicos, endoscópicos, cistométricos e radiológicos. 

Analisamos os fenômenos que se produzem 
durante a micção e explicamos por eles as perdas de 
urina na incontinência de esforço. 

O controle das pacientes e a valerização dos es
tudos realizados, junto com os resultados do trata
mento clínico-cirúrgico, permitem classificá-las em 
quatro grupos. Analisamos e comentamos as carac
terísticas de cada um, concluindo que é necessário 
uma correta avaliação das enfermas, a fim de obter 
um resultado terapêutico satisfatório. 



INCONTINÊNCIA DE URINA 

SUMMARY 
68 cases of urinary incontinence in women are 

studied, through clinic, endoscopic, cystometric and 

radiologic methods. The A A. analyze the mechanism 
of micturition and the consequent stress incontinence 
in female subjects. 

Tabe~a I 

NORMAL 

I 

_ ...... '~ ~ 
MICÇÀO 
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CISTOURETROGRAFIA LESA0 

Infund:l.bu~:I.zação 

O 
Co~o ves:l.cal 

Cistouretrocele Períneo variavelmente 

afetado 

Cistoce~e com 
discreta 
le. 

Cistocele puro 

•• .......... E.M 

P.A 

P.I 
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Tabela fi 

Períneo afetado 

Períneo sem nenhuma 

f·unção de suporte 

E. M.: eletromiografia do esfmcter externo; 
P. A.: Pressão abdominal; 
P. 1.: Pressão intravesical; F.: fluxo urinário; P. M.: 
aumento de pressão vesical pré.miccional. 
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bexiga neurogênica congênita 
(alguns aspectos do tratamento conservadór) 

SALVADOR VILAR C. LIMA - MOACIR A. TIBURCIO. 

Do Hospital Bara:o de Lucena (Recife - Pe). Da Faculdade de Ciências Médicas de Minas GeJ'ais (Belo Horiwnte - MG). 

Embora a derivação urinária tenha sido e ainda 
seja defendida por muitos como o melhor método de 
tratamento para prevenir danos ao trato urinário 
superior, devido a uma obstrução, ou para resolver 
problemas de incontinência urinária em crianças por
tadoras de disfunção neurogênica vesical, a experiên
cia tem mostrado que, além dos problemas psico-
sociais que acarreta, os resultados a longo prazo não 
parecem ser tão brilhantes como foi pensado pre
viamente 4.7. 11. 17. 18, 19, 20. Nos últimos anos, tem 
havido crescente interesse no estudo da fisiologia 
da micção 3. 9. 10. E embora muita coisa ainda esteja 
por ser esclarecida, certos pontos já têm se mostrado 
de benefício no diagnóstico e tratamento das diversas 
disfunções uretro-vesicais, notadamente no que con
cerne ao uso de agentes farmacológicos e físicos 
no manuseio dessas disfunções. 5. 6, 12. 13, 14, 15. A 
maioria dos estudos nesse sentido foi realizada ex
perimentalmente em animais 13. 14. e os pacientes em 
que ambos os métodos de diagnóstico e tratamento 
foram usados eram adultos com lesão medular de 
origem traumática e quase sempre completa6

• Nestes 
casos, o tipo de bexiga neurogênica encontrado difere 
da alteração presente em crianças portadoras de mal
formação congênita e, em conseqüência, a avaliação 
diagnóstica e o manuseio da terapêutica são diferen
tes. Só mais recentemente resultados destes estudos 
têm sido publicados,5, 22. 

A principal finalidade desta revisão é tentar mos
trar de que maneira poderá o urologista usar os diver
sos métodos de diagnóstico e tratamento, no ma
nuseio de um grupo muito difícil e muitas vezes re
jeitado de pacientes, aos quais o melhor que se po
deria oferecer, até há alguns anos atrás, e mesmo 
atualmente no entender de muitos, seria uma bolsa 
coletora de urina. 

Aqui, reveremos alguns pontos de neurofisiologia 
da micção e tentaremos relacioná-los com a malfor
mação envolvendo a medula espinhal e, ao mesmo 
tempo, será demonstrado o valor dos diversos mé
todos diagnósticos na orientação do tratamento. 

REVISÃO DA NEUROFISIOLOGIA DA MI
CçÃO 

A micção é um movimento víscero-somático, que 
depende basicamente de uma perfeita relação mús-
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culo-nervo. O sistema neuromuscular envolvido no 
armazenamento e esvaziamento de urina é baseado 
numa perfeita conexão e interdependência de partes 
do sistema nervoso autônomo e sbmático com a mus
culatura lisa e estriada do complexo vésico-uretral, 
sob controle do sistema nervoso central. O sistema 
nervoso autônomo possui fibras simpáticas e paras
simpáticas distribuídas através do complexo vésico
uretral. 9, 10. As primeiras originam-se do plexo 
hipogástrico, que tem origem entre TlO e L2 (fig. 1). 
As terminações simpáticas envolvendo a bexiga e 
uretra são pós-ganglionares 2 e estudos de histo
química 9. 10 e neurofarmacologia mostraram que os 
receptores aqui encontrados são de dois tipos - alfa e 
beta-adrenérgicos13

• Os receptores alfa, que estão 
presentes principalmente ao nível do colo vesical e 
uretra posterior, levariam à contração muscular 
quando estimulados com agentes alfa-adrenérgicos. A 
presença destes receptores no corpo da bexiga é 
negada por alguns investigadores. Os receptores beta
adrenérgicos estão distribuídos no corpo da bexiga e 
uretra posterior e respondem com relaxamento, 
quando estimulados com agentes beta-adrenérgicos 
15. O papel destes receptores no mecanismo da 
micção ainda é discutido, mas acredita-se que os mes
mos tomem parte importante na manutenção do 
tônus vesical, bem como no relaxamento do esfíncter 
interno na fase do esvasiamento 12, 13. 14. IS. As 
terminações parassimpáticas são estimuladas pelo 
nervo pélvico, que tem origem entre S2-S4. Embora 
experimentalmente as terminações parassimpáticas 
tenham sido encontradas na bexiga e uretra, 9. 10 o 
efeito da. sua estimulação é muito mais evidente na 
primeira, levando à contração do detrussor e con
seqüente aumento da pressão intravesical. A tabela 1 
mostra o efeito dos diversos agentes farmacológicos 
sobre os receptores autônomos na bexiga e uretra. 

A inervação somática está em conexão com o es
fíncter externo e atuando em perfeito sincronismo 
com o sistema autônomo. 

Embora o esfíncter externo parecesse não exercer 
função das mais importantes no mecanismo normal 
da micção, desde que nenhuma outra função, exceto a 
de interromper o jato urinário sob controle voluntário, 
tinha sido provada, recentes estudos de eletromio
grafia do esfíncter externo, associados a cistoma-
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nometria, fortemente sugerem a participação do sis
tema somático no mecanismo esfincteriano J. 22. 2.1 • 

Tais terminações nervosas atuariam em sinergismo 
com as do sistema autônomo, podendo a ação do sis
tema somático, ao nível esfincteriano, ser dependente 
ou não da vontade. A falta de coordenação entre estes 
sistemas por interrupção ou superexcitação do sis
tema neuromuscular levaria a graus diversos de obs
trução e incontinência urinária 1. n 

CLASSIFICAÇÃO 
Crianças portadoras de bexiga neurogênica con

gênita estão basicamente incluídas entre aquelas com 
as diversas anomalias da medula espinhal, agrupadas 
sob o nome de mielodisplasia. As agenesias vertebrais 
são outra causa freqüente de neuropatia vesical con
gênita. 

A classificação dos diversos tipos de disfunção 
vesical neurogênica não tem proporcionado nenhuma 
ajuda, seja na definição exata da disfunção uretro
vesical, seja na orientação do tratamento. Como já foi 
salientado por diversos autores, H. 11. 17 , em geral a 
variedade de classificações existentes só tem levado a 
maior confusão de definição da patologia. Para fins 
acadêmicos, acreditamos que a classificação proposta 
por Bors e Comarr 2 , e adaptada por Van Gool et 
al. 22 ,define a maioria das alterações encontradas na 
neuropatia vesical congênita. Esta classificação foi 
feita levando em consideração se a lesão é do neurônio 
motor superior ou inferior, com relação à parte do sis
tema nervoso afetado, se somática ou visceral. As
sim, teríamos: 
1 Somatovisceral superior. 
2 Somatovisceral inferior. 
3 Somático superior - vísceral inferior. 
4 Somático inferior - visceral superior. 

Os dois primeiros grupos seriam de lesão do 
neurônio motor superior ou inferior, considerados 
ambos os sistemas somático e visceral; o terceiro 
grupo seria de lesão do neurônio motor superior, com 
relação ao sistema somático, e do neurônio motor in
ferior, com relação ao sistema visceral; o quarto grupo 
seria o inverso do precedente. Embora válida, como 
outras, esta classificação não acrescenta muito em 
termos práticos. A experiência tem mostrado que a 
bexiga neuropática congênita tende a se comportar de 
maneira diferente no mesmo paciente, à medida que o 
mesmo se desenvolve, necessitando de umanomen
clatura particular a determinada época lI>. • Parece 
claro que, nos pacientes em que existe sensibilidade 
nos membros inferiores, as possibilidades de sucessos 
de manobras conservadoras são maiores, embora este 
fenômeno não seja indicação de sucesso de qualquer 
tipo de tratamento 21 • Preferimos a classificação fun-
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cional, proposta por Raezer et aI. 17 e Duckett et 
als ., onde a lesão neurológic a em si não é tomada em 
consideração e, sim, a maneira como ela afeta a 
dinâmica normal da micção. Assim, considera-se a 
alteração neurogênica como levando à "falha do 
mecanismo de armazenamento e esvaziamento ve
sical". Desde que todo o esforço do urologista desen
volver-se-á na tentativa de corrigir as falhas destes 
mecanismos, ou os danos por elas causados ao sistema 
urinário, parece bastante viável a adoção desta clas
sificação, que, embora extremamente simples, não 
nos desobriga dos conhecimentos básicos de neu
rofisiologia e neurofarmacologia da micção, essenciais 
para o manuseio dos diversos métodos de diagnóstico 
e tratamento destas disfunções. 

DIAGNÓSTICO 
Os métodos de que se dispõe atualmente, para 

estudar a função e coordenação dos diversos sistemas 
envolvidos no mecanismo da micção, trouxeram im
portantes contribuições ao diagnóstico e tratamento 
das lesões vésico-uretrais de origem neurogênica. Es
tes métodos têm variado desde o simples cistome
trograma, que é conhecido desde fins do século pas
sado, aos modernos estudos combinados de perfil de 
pressão uretral, pressão intra-abdominal, medição do 
fluxo urinário e eletromiografia do esfíncter exter
no 22 • 

O uso dos diversos agentes colinérgicos e 
adrenérgicos' h. 2.1 no diagnóstico permitiu o uso 
destes mesmos agentes no tratamento, o que constitui 
um grande avanço neste campo. 

TRATAMENTO 
Todo paciente portador de bexiga neuropátic? 

congênita, antes de ser considerado para tratamento 
conservador, deverá ser completamente avaliado no 
que concerne à lesão neurológica, bem como o estado 
do trato urinário superior. A exploração urológica 
básica, incluindo urografia excretora e cistograma 
miccional, deve ser levada a efeito antes que qualquer 
medida conservadora, em termos de esvaziamento 
vesical, seja considerada. A presença de refluxo 
vésico-ureteral, que já foi definida como indicação 
absoluta para derivação urinária, não parece ser fator 
preponderante, pois, nos últimos anos, tem-se de
monstrado sucesso na cura do refluxo que é também 
considerado como um grande avanço no tratamento 
conservador dos distúrbios neurogênicos 11 • 

Após avaliados sob este ponto de vista. bem como 
no que concerne aos mecanismos de armazenamento e 
esvaziamento, pode-se julgar o déficit como sendo 
falha do primeiro ou do segundo. 



BEXIGA NEUROGÊNICA 

Primeiro mecanismo - As falhas de armaze
namento de urina (fig. 2) poderão dar-se, de acordo 
com o visto na fisiologia da micção, por falta de ex
,citação do sistema simpático e somático e/ou hiper
'atividade do sistema parassimpático. O tratamento 
nestes casos seria considerado em relação a dois 
setores, ou seja inibição da hiperexcitabilidade ve
sical, através de agentes anticolinérgicos ou beta
adrenérgicos, e pelo aumento da resistência colo
uretral, através do uso de agentes estimuladores alfa 
ou bloqueadores beta-adrenérgicos. O uso de agentes 
estimula<iores e bloqueadores beta-adrenérgicos, em
bora ainda em fase experimental, parece ser uma im
portante contribuição para o tratamento deste tipo de 
disfunção no futuro. A· estimulação eletrônica ou a 
compressão mecânica ao nível do esfíncter externo 
constituem também recursos válidos no manuseio 
deste grupo de pacientes (fig. 2). Este é o tipo de 
déficit menos freqüentemente encontrado em por
tadores de mielodisplasia. A figura 3 ilustra um caso 
com falha do mecanismo de armazenamento. 

Segundo mecanismo - As falhas dos mecanis
mos de esvaziamento vesical são as mais freqüentes e 
as que apresentam maior dificuldade de manuseio, 
desde que a obstrução está sempre ameaçando a in
tegridade do trato urinário superior, e os déficits 
neurogênicos são mais complexos. A falha de esva
ziamento poderá ser causada por defeito em um ou 
mais mecanismos do sistema neuromuscular envol
vidos no processo. Assim, se considerarmos o sistema 
autônomo, poderemos ter hiperatividade do sistema 
simpático, levando a obstrução ao nível esfincteriano 
,JU hipo-atividade do sistema parassimpático, levando 
:1 hipotonia vesical e conseqüente falha do esvazia
mento. Quanto ao sistema somático, o mecanismo 
seria semelhante ao do sistema simpático. A falta de 
sinergismo entre os mecanismos de contração do es
fíncter externo e detrussor poderá levar a vários graus 
de obstrução, sem implicar em hiperatividade de 
qualquer dos mecanismos. Este fenômeno é co
nhecido como dissinergia detrussor - esfíncter 1 • 

O tratamento, considerando cada déficit iso
ladamente, torna-se relativamente fácil (fig. 4), em
bora os resultados sejam bastante variáveis em cada 
caso. O uso de bloqueadores alfa-adrenérgicos (Fen
tolamina, Fenoxibenzamina), na hiperatividade do 
sistema simpático e de agentes colinérgicos (Car
bacol), na hipotonia vesical, tem proporcionado, jun-
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tamente com a plástica Y -V do colo vesical, super
dilatação da uretra, ressecção transuretral do colo 
vesical e esfincterotomia externa, resultados ani
madores no tratamento das obstruções infravesicais 
neurogênicas de origem congênita. A figura 5 ilustra 
um destes casos, tratados conservadoramente. O 
cateterismo intermi.tente seria uma outra opção a ser 
considerada, quando falharem os métodos acima 
mencionados. 

O uso dos diversos recursos aqui mencionados 
será de pouco valor, se não houve reavaliação cons
tante destes pacientes no que se refere ao controle da 
infecção urinária, bem como no estudo radiológico 
periódico, na tentativa de detectar e corrigir alte
rações por acaso surgidas. Outro ponto importante é a 
presença de parentes compreensivos, capazes de es
timular a criança nos diversos métodos terapêuticos, 
principalmente esvaziamento vesical e intestinal 
regulares, bem como manobras de esvaziamento, tais 
como Credé e Valsalva. Infelizmente, muitos pacien
tes podem ter os seus tratos urinários superiores 
deteriorados pela simples inobservância destes cui
dados básicos. 

SUMÁRIO 
Os autores analisam a bexiga neurogênic.a con

gênita, mostrando os diversos aspectos do tratamento 
conservador, à luz dos modernos métodos de diagnós
tico e tratamento. A neurofisiologia e neurofarma
cologia da micção são revistas brevemente e esquemas 
de tratamento conservador são apresentados, ba
seados em uso de agentes físicos e farmacológicos. 

SUMMARY 

The authors study the congenital neuropathic 
bladder, showing the various methods of conservative 
management. Emphasis is given to the importance of 
modem methods of diagnosis and treatment. The 
neurophysiology and neuropharmacology of mic
turition are reviewed briefly and schemes of conser
vative treatment are presented on basis of physical 
and pharmacological agents. 
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BJ'XIGA NEUROGtNICA I NERVAÇÃO VESICO-URETRAl 

NEUROFARMACOLOGIA 

EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO DOS RECEPTORES AUTONOMOS 

RECEPTORES CORPO BASE 
URETRA 

PROXIMAL 

COLlI\JERGICOS CONTRAÇM CONTRACÃO CONTRAÇÃO 
(acetil colma) 

P tE xo 
HIPOCÃS T 11 I C 0---; 

.( ADRENERGICOS SEM EFEITO CONTRAÇM CONTRAÇÃO 
jefednnal 

...... ! i 

~ 
ADRENERGiCOS RELAXAMENTO RELAXAMENTO RELAXAMENTO ~NI"'vO PUO(NOO 

(Isoprenalrna) 

Tab. 1 - Ação dos agentes adrenérgicos e colinérgicos sobre o 
complexo vésico-uretral. 

I 

NERVO "fl"ICO~.--.-J'-_\ 

~ ... 

0-.': 

II 
UII.OGENI rA.L 

Fig. 1 - Representação esquemática da inervação uretro-vesical. 

BEXIGA NEUROGENICA 

TRATAMENTO 

FALHA ARMAZENAMENTO 

INIBIÇAo CONTRAÇAo VESICAL 

ANTICOLlNERGICOS 

, ADRENERGICOS 

+ AUMENTO RESISTÊNCIA COLO-URETRA 

o( ADRENERGICOS 

COMPRESSAo MECANICA 

ESTIMULAÇAO ELÉTRICA 

BLOQUEADOR ~ ADRENERGICO 

Fig. 2 - Esquema de tratamento conservador quando há falha dos mecanismos de armazenamento de urina. 

J. Sr. Urol. - VaI. 4 N° 1 - 1978 64 



BEXIGA NEUROGÊNICA 

figo 3a - Paciente de 5 anos, sexo feminino, portadora de menin
goccle. Incontinência urinária, apesar de alguma urina residual. 

Fig. 3c - Urografia excretora 7 anos após transplante do esti
mulador elétrico. 
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Fig. 3b - Representação esquemática do perfil de pressão uretra, 
por ocasião da estimulação elétrica do assoalho pélvico. 
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MANOBRA CREDt 

MANOBRA VALSALVA I 
ESTIMULAÇAo COLlNtRGICA 

TRATAMENTO 

+ r DIMINUIÇAQ RESISTêNCIA COLQ.URETRALJ 

i 
DILATAÇAo URETRAL 

PLASTICA Y·V COLO VESICAL 

RESSECçAo '.U. COLO VESICAL 

ESFINCTEROTOMIA EXTERNA 

CATETERISMO INTERMITENTE 

BLOQUEADOR o< ADRENÉRGICO 

Fig. 4 - Esquema de tratamento quando há falha do mecanismo 
de esvaziamento vesical. 
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Fig.5a. - Menina de 1 mês de idade. Meningocele lombar. Incon
tinência minária por transbordamento. - Urografia excretora -
doplicidade uretral bi-lateral com certo grau de estase. 

Fig. 5b - Cistografia mostrando refluxo bi-lateral para as uni
dades inferiores_ 

Fig. Se - Cistografla 2 anos após reimplante uretral bilateral plás. 
tica y·v do colo vesical e dilatação forçada da uretra. 
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~lg. Se - Urografia excretora 3 anos após reimplante uretral. 
Faz uso de fenoxibenzamina e esv3lia a bexiga por manobras de 
expulsão. 
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radioterapia externa de megavoltagem no tratamento 
do câncer da próstata 

APPARICIO SILVA DE ASSIS 
Da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

de Minas Gerais (Belo Horizonte - MG). 

INTRODUÇÃO 
Depois do carcinoma do pulmão, o carcinoma da 

próstata é o blastoma maligno mais encontrado na 
população masculina, afetando 120 entre 100.000 
homens com idade acima de 3S anos, nos Estados 
Unidos 32. Quando do diagnóstico, apenas cerca de 5 
a 7% dos portadores de carcinoma da próstata satis
fazem os critérios que justificam a indicação de cirur
gia radical, com possibilidade de cura da doença 40. 

De início insidioso e assintomático, nem mesmo o 
exame retal da próstata, periódico, durante o check
up anual, feito rotineiramente pelos clínicos, con
seguiu elevar satisfatoriamente o número de casos 
diagnosticados precocemente, num estádio de evo
lução em que a cirurgia radical teria possibilidade de 
ser executada com finalidade curativa, uma vez que 
ainda 80% dos pacientes encontram-se já em estádio 
C (extensão local) ou D (com metástases)!l. Esta 
percentagem talvez pudesse ser reduzida, se o toque 
retal fosse feito por urologistas. 

Invadindo precocemente os linfáticos peri
neurais, as células carcinomaíosas prostáticas atin
gem os gânglios linfáticos hipogástricos, obturadores, 
iliacos externos e primitivos, e para-aórticos, e, por 
comunicações linfático-venosas, entre os linfáticos 
pélvicos e o plexo venoso perivertebral, disseminam-se 
pela via hematogênica 14. 15. Ainda que muito ra
ramente, pode haver comprometimento de gânglios 
linfáticos para-aórticos, sem que seja demonstrada a 
invasão dos gânglios pélvicos 40. 

A incidência de invasão linfática é tanto mais 
elevada quanto menos diferenciado é o tumor pros
tático, e quanto maior o seu desenvolvimento local, 
acentuando-se ainda mais com a invasão tumoraI das 
vesículas seminais e tecidos periprostáticos. 14. 41. Da 
mesma forma, observou-se que, quanto menos di
ferenciado o tumor, tanto maior é o seu desenvol
vimento local, quando do diagnóstico 41. No entanto, 
mesmo em pequenos tumores (estádio B), pouco 
diferenciados, é freqüente a invasão de gânglios lin
fáticos, pélvicos e mesmo para-aórticos,. fato que ex
plicaria os maus resultados da cirurgia perineal ra
dical, em alguns destes pacientes 41. 

Invasão linfática, mesmo extensa e associada à 
elevação da fosfatase ácida sérica, ocorre sem que 
• Apresentado no XVI Congresso Brasileiro de Órologia, Porto Alegre (RS), novemb;~ 
de 1977. 
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exista disseminação metastática hematogênica do car
cinoma da próstata, pelo menos diagnosticável com os 
processos de que dispomos atualmente 38. 41 

Cerca de 40 a 50% dos casos de carcinoma da 
próstata, considerados já inoperáveis, são diagnos
ticados quando a doença ainda está localizada na 
bacia 36 , isto é, numa fase em que é possível atingir-se 
o tumor primitivo, e sua extensão linfática, pela 
radioterapia externa de megavoltagem, com possi
bilidade de cura e efeitos colaterais toleráveis. 

Usamos a radioterapia externa de megavoltagem 
como tratamento do carcinoma da próstata, pela 
primeira vez, em julho de 1974. Os resultados dos 
nossos primeiros casos foram apresentados um ano 
mais tarde 44. Confessamos que o nosso entusiasmo 
inicial por esta terapêutica se arrefeceu bastante, des
de então, devido a algumas complicações tardias 
ocorridas em nossos doentes, mas principalmente em 
vista do elevado número de pacientes que desenvol
veram, alguns em prazo relativamente curto, dis
seminação metastática do carcinoma prostático. Na 
literatura, encontramos estatísticas, pequenas é ver
dade, que mostram a maior freqüência da dissemi
nação metastática nos casos de carcinoma da próstata 
tratados pela radioterapia externa de megavoltagem, 
associada ou não à estrogenoterapia (20%), em com
paração com casos semelhantes, submetidos à es
trogenoterapia apenas (11,5%).48. A depressão da 
defesa imunológica nos doentes submetidos à ra
dioterapia 7 foi lembrada como uma possível causa da 
maior incidência de metástases nestes pacientes 30 • 

Com algumas modificações técnicas, que men
cionaremos mais adiante, esperamos reduzir ao 
mínimo a incidência dos efeitos colaterais da ra
dioterapia de megavoltagem, usada como tratamento 
do carcinoma da próstata, limitado ainda à pélvis, 
tornando-a mais bem tolerada pelos pacientes, pos
sibilitando seu uso, quando indicada: 
1 Nos estádios A e C da doença. 
2 - No estádio D, casos de blastomas hormônio-in

dependentes ou com volumosa tumoração pros
tática, para o controle local sintomático da 
doença, o que é possível com efeitos colaterais 
mínimos. 17. 44. 48 • 

3 - Nas recidivas locais do carcinoma da próstata, 
pós-prostatectomia radical, ou quando, nesta 
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cirurgia, houver comprovação cirúrgica ou his
topatológica de extensão tumoral além da mar
gem de extirpação do blastoma. 21. 35. 39 • 

4 - No estádio B, a radioterapia externa de mê
gavoltagem será indicada mais raramente: 
pacientes que recusam a prostatectomia radical, 
geralmente por temor da impotência e/ou in
continência urinária; 21. 33; pacientes com mais 
de 70 anos de idade 33 ; quando existem contra
indicações médicas - geralmente cárdiovas
culares - à cirurgia. 19. 21. 33. 35 • 

A radioterapia externa de megavoltagem será o 
tratamento de escolha em pacientes no estádio C, que 
não apresentam "efeito estrogênico" na próstata 
(metaplasia escamosa) , com o tratamento hormonal. 
A ausência de "efeito estrogênico" será evidenciada 
precocemente pelo exame citológico do aspirado pros
tático, obtido por punção transretal da glândula, an
tes e depois do início da estrogenoterapia, e significa a 
hormônio-independência do tumor prostático, por
tanto a ineficácia do tratamento hormonal neste 
paciente 48 • 

Presentemente, acrescentamos à nossa casuística 
anterior mais cinco pacientes, dois em estádio A, três 
em estádio C, totalizando 17 casos. Nestes cinco 
pacientes, a radioterapia teve sua indicação em vista 
da pouca tolerância que os mesmos apresentaram à 
estrogenoterapia - edemas, ginecomastia dolorosa 
- o que ocorre em cerca de 26% dos doentes sub
metidos à hormonioterapia, sendo que em um deles 
ocorreu infarto do miocárdio. Quatro destes pacientes 
continuam seu seguimento, com exames periódicos; 
em dois deles - um estádio A e um estádio C - ti
vemos que reiniciar a estrogenoterapia, por causa do 
aparecimento de metástases ósseas, 4 e 9 meses após a 
radioterapia. O paciente que sofreu infarto do 
miocárdio voltou para controle apenas uma vez, um 
mês após o término da radioterapia. 

MATERIAL E MÉTODO 

Nossa casuística é, no momento, de 17 casos, 
pacientes com idade entre 54 e 82 anos, quando do 
tratamento; 12 pacientes tinham mais de 65 anos. 

Estão sendo por nós seguidos, após o tratamento, 
12 pacientes, por tempo que varia de 12 a 36 meses; 
dois dos nossos pacientes já faleceram; de um dos 
nossos casos, temos informações ocasionais, enviadas 
pelo colega urologista que o assiste no interior; dois 
pacientes não voltaram para controle, exceto logo 
após o término da radioterapia. 

Antes de ser iniciada a radioterapia, cinco pa
cientes já haviam sido tratados por estrógenos, e em 
um deles já havia sido feita também orquiectomia 
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bilateral. Exceto no único paciente em estádio D, in
terrompeu-se o estrógeno, tão logo foi iniciada a 
radioterapia. 

Em apenas um caso, foi feita a dissecção dos 
gânglios linfáticos pélvicos e para-aórticos, por via 
transperitoneal, para controle dos achados (negativos) 
da linfografia, que se confirmaram. Exatamente este 
foi o único paciente que apresentou os efeitos cola
terais mais graves pós-radioterapia: estenose dos 
cólons descendente e sigmóide, abscesso na fossa 
ilíaca esquerda, tratados por ressecção da porção es
tenosada do grosso intestino e anastomose término
terminal das alças. O exame anatomopatológico da 
peça operatória mostrou colite crônica inespecífica. 
Aliás, esta complicação do tratamento radioterápico 
ocorre com bastante freqüência naqueles pacientes 
que foram submetidos previamente à dissecção gan
glionar pélvica e para-aórtica por via transperitoneai, 
explicando-se pela maior exposição à radiação de uma 
mesma porção do intestino, fixada por aderências 
pós-operatórias 1. lI. 41. 

Dos nossos pacientes de estádio A (pós-ade
nomectomid retropúbica), um desenvolveu estrei
tamento uretral dajunção próstata-membranosa no 3° 
mês após a cirurgia, que foi bem controlado com 
dilatações uretrais periódicas. Submetido à radio
terapia, que completou no 7° mês pós-operatório, 
continuou as dilatações uretrais. No 15° mês pós
radioterapia, apresentou-se com estreitamento do 
colo vesical, que foi ressecado por via transuretral. O 
exame dos fragmentos retirados então mostrou 
apenas fibrose do colo vesica! e loja prostática, sem 
qualquer suspeita de malignidade, se bem que já 
houvesse suspeita de metástases ósseas, até o momen
to não comprovadas. Após a ressecção transuretral do 
colo vesical e loja prostática, tornou-se bastante 
precário seu controle miccional. 

Os quadros I a V sintetizam nossas obse~ vações. 
Diagnosticado clinicamente, ou suspeitado, pelo 

toque retal, o carcinoma da próstata, faz-se logo o seu 
estadiamento (fig. 1), pelos achados do toque e apal
pação bimanual, pesquisa de adenopatias inguinais e 
suprac1aviculares, radiografias do tórax e do es
queleto (coluna lombar e sacra, bacia e terço superior 
dos fêmures), urografia excretora, determinação das 
fosfatases ácida e alcalina no soro sanguíneo. Lem
bremos, de passagem, que a colheita do sangue para a 
determinação das fosfatases deverá ser feita decor
ridas pelo menos 24 horas de qualquer exploração 
retal ou manipulação endoscópica, e que, isolada
mente, a elevação da fosfatase ácida no soro san
guíneo não indica a presença de metástases à distân
cia, pois ocorre em 47% dos cânceres de próstata, que 
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já apresentam extensão local, sem metásiases à dis
tância; em pacientes que já apresentam metástases 
ósseas, encontramos aumento da fosfatase ácida 
sérica em 87% dos casos. 5 • A determinação da fração 
prostática da fosfatase ácida sérica tem maior pre
cisão, pois assim são afastadas causas de erro àeter
minadas por outras fontes do enzima, que podem al
terar os níveis da fosfatase ácida sérica total. 

Estudos mais recentes parecem indicar uma 
correlação entre a elevação da fosfatase ácida sérica e 
o acometimento linfático no carcinoma da próstata, 
independentemente da extensão local do tumor pros
tático. J, 41 • Portanto, se é razoável a exclusão de 
pacientes que apresentam elevação da fosfatase ácida 
sérica, sem metástases à distância diagnosticáveis, do 
grupo em que estaria indicada a prostatectomia 
radical. não há razão para não os tratar com a ra
dioterapia externa de megavoltagem. Aliás, este seria 
o tratamento de escolha para aqueles pacientes com 
possibilidade de cura definitiva, uma vez que a ra
dioterapia atuaria tanto sobre o tumor original como 
sobre a extensão linfática do mesmo. 41. E, em 83% 
destes pacientes, normalizou-se a fosfatase ácida 
sérica, após a radioterapia.' . O mapeamento ósseo 
demonstraria metástases mais precocemente do que a 
radiografia óssea 5 • Ê também importante o estudo do 
mielograma, na exclusão de metástases à distância do 
câncer da próstata, pois, conforme demonstraram 
Flocks & Cheng, células prostáticas cancerosas fora'm 
encontradas, nos esfregaços de medula óssea, em· 
100/0 dos casos "iniciais" de câQcer da próstata, e em 
60% dos casos "avançados"-'. 

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

A gradação histológica do carcinoma da ,prós
tata, em "tumores bem diferenciados", "tumores 
moderadamente diferenciados" e "tumores pouco 
diferenciados", tem valor prognóstico e é desejável; 
quando há variação histológica no material, deve-se 
classificar o blastoma como pertencente ao grau 
menos diferenciado que for encontrado 4 • 

Confirmado histopatologicamente o diagnóstico 
de carcinoma da próstata e determinado o estádio de 
sua evoluçãO, resta-nos programar o tratamento. E, 
estando indicada a radioterapia externa de megavol
tagem, novos exames serão feitos, com a finalidade de 
'localizar a posição da próstata em relação à superfície 
externa do corpo, e determinar a presença de gânglios 
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linfáticos suspeitos, ilíacos ou para-aórticos: cisto
grafia em A-P e lateral, nesta última incidência as
sociada a um enema opaco de pequeno volume (100 
cm3), e linfografia. 

Para a cistografia, distende-se a bexiga, através 
de um cateter de Foley, com 50 cm3 de ",Hipaque" a 
25%, e o balão do Foley com 10 cm3 de "Hipaque" a 
50%. Consegue-se, desta forma, localizar a próstata e 
as estruturas vizinhas - bexiga, uretra, reto, es
queleto ósseo da bacia. Uma tatuagem cutânea e uma 
marca em cruz, radiopaca, correspondendo o centro 
de ambas ao centro do feixe de raios X, e réguas 
milimetradas apropriadas, que se projetam e se 
desenham no filme exposto, são colocadas no ab
dome, nas chapas em A-P e lateral. Este artifício vai 
possibilitar-nos localizar, com precisão, o centro da 
próstata, em relação às tatuagens cutâneas, e a dis
tância próstata-superfície corpórea, nos vários cam
pos a serem irradiados, para que possam ser traçadas 
as curvas de isodose e programada a dosagem da 
irradiação. Assim fazendo, evitamos a necessidade de 
se ter um simulador, sem que seja comprometida a 
precisão da localização da próstata, que é fundamen
tal nesta técnica 2 (figs. 2, 3, 4 e 5). 

A linfografia se faz por injeção mecânica, bi
lateral, de lipiodol, em um linfático do pé, dissecado e 
canulado após a injeção de "azul patente" na prega 
interdigital dos grandes artelhos; as chapas serão ex
postas 6, 24, 48 e 72 horas após a injeção de lipiodol, e 
constituem suspeita de acometimento neoplástico lin
fático o defeito de enchimento em um gânglio, es
pecialmente quando há aumento do mesmo e o 
bloqueio da circulação linfática, este último revelan
do-se como um desvio da circulação ou como persis
tência de contraste nos vasos linfáticos, nas chapas 
retardadas (figs. 6 e 7). 
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O valor desta linfografia é relativo, uma vez que 
por esta técnica não são visualizados os gânglios ob
turadores e ilíacos internos, geralmente os primeiros a 
serem invadidos pela disseminação linfática no car
cinoma da próstata 11. Concordou com os achados 
da laparotomia exploradora em 76% dos pacientes41 

Para avaliação e localização do comprometimen
to ganglionar, assim como para confirmar uma sus
peita levantada pela linfografia, pode-se submeter o 
paciente, em seguida, a uma laparotomia explora
dora, com retirada de gânglios linfáticos para exame 
anatomopatológico. A laparotomia exploradora por 
via transperitoneal, melhor para a avaliação do com
prometimento dos gânglios linfáticos para-aórticos, 
traz consigo elevado índice de complicações intes
tinais pós-radioterapia, inclusive estreitamentos de 
ocorrência tardia, explicadas pela maior exposição de 
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determinadas porções do intestino, fixas por ãderên
cias pós-operatórias, à irradiação 3, 4, 11, 40, 41.. Omes-
mo não ocorre com a abordagem dos linfáticos 
por via extraperitoneal, preferida atualmente por 
aqueles autores que estudam o valor da técnica. No 
entanto, extraperitonealmente, não se tem acesso aos 
gânglios para-aórticos de localização mais 
cranial 4, 40, 41. 

Valemo-nos da linfografia para determinar a lar
gura dos campos de irradiação pélvica, tanto ântero
posteriores como laterais, e a necessidade, ou não, de 
ser feito o tratamento dos gânglios para-aórticos. Ê 
óbvio que a laparotomia exploradora bem conduzida 
nos oferecerá subsídios ainda mais precisos sobre o 
comprometimento linfático e as implicações tera
pêuticas daí decorrentes. 

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

Diariamente, s~o irradiados dois campos, se
qüencialmente: anterior, lateral direito, posterior, 
lateral esquerdo. A dose diária "tumor" é de 200 rads, 
e o paciente receberá o total de 1.000 rads por 
semana. 

Inicia-se o tratamento com irradiação de toda a 
pelve, até a dose de 2.600 rads; os campos terão, em 
média, 14 em de largura e 17 em de altura, o limite 
superior será a face superior do corpo de 1.5 e o in
ferior se situará na borda inferior das tuberosidades 
isquiáticas. Passa-se, em seguida, a irradiar a região 
próstato-vesicular, em campo localizado, no total de 
2.000 rads; este campo tem, em média, 8 X 8 cm. 
Finalmente, termina-se o tratamento voltando-se a 
irradiar toda a pelve, que receberá desta vez o total de 
2.400 rads. Desta forma, receberá a próstata, em sete 
semanas, 7.000 rads, e a pelve, no mesmo espaço de 
tempo, 5.000 rads. 

Independentemente da irradiação pélvica e prós
tato-vesicular, é feita a irradiação dos linfonodos 
para-aórticos, quando a linfografia revelar alguma 
imagem suspeita de comprometimento dos mesmos. 
O limite superior deste campo será a face superior do 
corpo vertebral de T 12, e o inferior se localizará logo 
acima do limite superior do campo de irradiação pél
vica. Os gânglios para-aórticos receberão o total de 
5.000 rads, na dose de 200 rads por dia, em campos 
paralelos e opostos, anterior e posterior. Adotamos 
esta conduta em um dos nossos pacientes. Havendo 
tolerância por parte do doente, a irradiação dos gân
glios para-aórticos será feita concomitantemente com 
a irradiação pélvica. 

Com algumas modificações técnicas, conse
guimos reduzir os efeitos colaterais indesejáveis da 
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radioterapia e melhorar a tolerância dos pacientes ao 
tratamento, sem que haja necessidade de redução da 
dose diária ou total. Com a finalidade de reduzir os 
efeitos colaterais sobre a pele, todos os campos de
verão ser irradiados diariamente, na técnica de bi
nário, oposto em tijolo, que será usada para a irra
diação de toda a pelve. Procura-se também, orientan
do-se pela linfografia, cistografia e enema opaco, não 
atingir a parede posterior do reto nos campos laterais, 
"cortando-os" ao máximo posteriormente, de forma 
que incluam apenas toda a cadeia linfática pélvica e a 
região próstato-vesicular. Oesta forma, é evitada, 
também, a exposição desnecessária de medula óssea. 
No tratamento dos gânglios para-aórticos, serão féitos 
4.000 rads nos campos anterior e posterior, seguidos 
de mais 1.000 rads em campos anteriores, oblíquos (à 
direita ou à esquerda) ou rotatoriamente; procura-se, 
desta forma, atingir os gânglios para-aórticos com 
umã dose suficiente de irradiação, ao mesmo tempo 
que os rins são poupados. Na irradiação limitada à 
região próstato-vesicular, serão usados apenas dois 
campos anteriores, à direita e à esquerda, rotato
riamente (120°), reservando-se a técnica rotatória de 
360° somente para os casos onde existe extensão 
tumoral em sentido posterior. ' 

, Será obedecida a mesma seqüência no tratamen
to: 200 rads por dia, cinco vezes por semana, inician
do-se com a irradiação de toda a bacia, até completar 
2.600 rads, seguindo-se 2.000 rads localizadamente 
na região próstato-vesicul ar , terminando-se com 
2.400 rads em toda a bacia. Com estas modificações 
da técnica reduziu-se a incidência das complicações 
intestinais e não ocorreu mais edema da região supra
púbica, do pênis ou do escroto. 4,38,40 

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

Completada a metade da dose de raios X, são os 
doentes submetidos ao exame retal da próstata, que 
será repetido ao final da radioterapia. Após o tr.a
tamento, voltam para controle a cada três meses, 
quando, além do toque retal, serão determinadas as 
fosfatases no soro sanguíneo e feito o hemograma. De 
seis em seis meses, serão obtidas radiografias do tórax 
e do esqueleto ósseo. 

Não existe concordância entre os diversos autores 
sobre o valor do toque retal, na avaliação dps efeitos 
da radioterapia externa de megavoltagem sobre o 
tumor prostático e sua extensão local. Alguns autores, 
lembrando o deslocamento da próstata para diante e a 
fibrose que a mesma sofre em conseqüência da ir
radiação, que tornan difícil palpá-Ia e delimitá-la, 
não dão qualquer valor àquele exame, que se revelou, 
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com freqüência, falsamente positivo ou negativo, 
quando comparado à biópsia da glândula irradiada 
8,28,33 • Outros têm ponto de vista oposto, 38,40 in
clusive após terem comparado os achados do toque 
retal e da biópsia prostática. 21 

Ao completar-se a radioterapia, consegue-se ob
servar alguma alteração no tamanho ou na consistên
cia do tumor próstato-vesicular em apenas 30% dos 
pacientes. Porém, decorridos 6 meses do término do. 
tratamento, diferenças podem ser evidenciadas em 
800/0 dos casos. 38,40 

Descrevem-se as seguintes alterações do tumor 
prostático, no decorrer da radioterapia ou após ter 
sido a mesma completada: 15% das glândulas read
qui rem o tamanho e a consistência normais; 20% 
sofrem redução progressiva do tamanho e, finalmen
te, se tornam impalpáveis; 45% sofrem redução 
gradual do tamanho, até 12 meses após terminada a 
irradiação, tornando-se então endurecidas em quase 
toda a sua superfície (fibrose pós-irradiação); em 10 a 
15% dos pacientes, observa-se o aumento progressivo 
da tumoração, ou o reaparecimento da nodulosidade, 
isolada ou associadamente, o que geralmente significa 
a presença de tumor em atividade. 38,40 

TRATAMENTOS ASSOCIADOS 

Parece-nos que ainda não se fez, e nós não o 
fizemos em qualquer dos nossos casos, o uso de ra
dioterapia, pré-operatoriamente, em casos de car
cinoma da próstata, julgados operáveis, ou que já 
apresentam invasão capsular. Talvez esta associação 
possa ser utilizada e venha resultar em uma maior 
percentagem de "curas". 

Ainda há controvérsia sobre o valor da associação 
da radioterapia externa de megavoltagem com a hor
monioterapia, no tratamento do câncer da próstata. 
Alguns autores não observaram qualquer melhora 
significativa nos resultados que obtiveram com esta 
associação, quando os compararam com os resultados 
conseguidos com a radioterapia isoladamente 

17,35,38,40 • Já' outros autores, utilizando-se de bióp
sias da próstata para a comparação, relatam um 
maior número de achados negativos após o tratamen
to hormônio-radioterápico. 8,28 

A hormonioterapia, ocasionando uma dimi
nuição do volume do tumor prostático e de sua exten
são local, melhoraria o trato urinário inferior, do que 
resultaria uma redução na incidência de complicações 
urológicas pós-radioterapia 18 • Concomitantemente, 
aumentaria a probabilidade de que as doses menores 
de irradiação, que por motivo de tolerância tera
pêutica são obrigatoriamente usadas na irradiação de 
toda a pelve, conseguissem destruir a extensão lin-
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fática do carcinoma da próstata 19. Parece-nos que 
já existe uma certa tendência em se indicar esta te
rapêutica associada nos casos de carcinoma da prós
tata que já apresentam comprometimento dos lin
fáticos para-aórticos, ou mesmo apenas dos linfáticos 
pélvicos 4. 

Ê evidente que os efeitos do tratamento hormonal 
sobre a potência sexual devem ser considerados, antes 
de ser indicada a sua associação à radioterapia. 

Cinco dos nossos casos foram submetidos pre
viamente à hormonioterapia, tendo sido esta inter
rompida tão logo iniciaram a radioterapia. Um destes 
pacientes havia sido submetido, também, à orquiec
tomia bilateral e ressecção transuretral da próstata, e 
achava-se em fase de "hormônio-resistência"; obteve 
este paciente excelente resultado com a radioterapia, 
no controle dos sintomas de prostatismo, que persis
tiam apesar da manutenção do estilbestrol e de ter 
sido feita uma segunda ressecção transuretral da 
próstata. Um outro dos nossos doentes, que havia 
feito uso prolongado do estilbestrol, com bons resul
tados, apresentou problemas trombo-embólicos; não 
se tendo beneficiado com o acetado de ciproterona, 
interrompemos o seu uso e indicamos a radioterapia. 
Cerca de dois meses após terminar o tratament9, 
apareceram metástases ósseas; então, reiniciou-se o 
estilbestrol e se fez a orquiectomia bilateral. Faleceu o 
paciente, um mês após a operação, de acidente trom
bo-embólico. Em um dos nossos doentes, iniciamos a 
estrogenoterapia, após ter sido positiva para metás
tase de carcinoma da próstata a biópsia do gânglio de 
Troisier. 

Dykhuzien et al. 13 referem-se a quatr-o pacientes 
submetidos à telecobaltoterapia, após prostatectomia 
perineal radical, tendo sido indicada a irradiação seja 
porque o cirurgião, durante a operação, observou in
vasão tumoral períprostática evidente, seja porque o 
exame histológico da peça operatória mostrou invasão 
carcinomatosa ultrapassando os limites da cápsula 
prostática: dois dos quatro pacientes, já tinham sido 
submetidos à orquiectomia bilateral, antes da pros
tatectomia radical. Todos estes pacientes se achavam 
bem, sem evidência local da doença e sem metástases, 
tendo um caso sido observado até dois anos pós-ra
dioterapia, os três restantes até três anos e meio. Con
cluem que a radioterapia talvez seja a resposta à ques
tão do que fazer, quando em situação semelhante. 
Idêntica conduta é preconizada por outros autores, 
inclusive quando já existe comprovadamente re
cidiva local do carcinoma, após prostatectomia 
radical 19, 21, 35, 36, 39, 

Havendo, após a radioterapia, necessidade de 
uma ressecção transuretraI da próstata, com a fi
nalidade de "desobstrução", poderá a mesma ser 
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realizada, apesar da maior dificuldade que encon
traremos na sua execução em alguns pacientes, em 
virtude da limitação que se observará na movimen
tação do ressectoscópio, em conseqüência do encur
tamento do ligamento suspensor do pênis, ocasionado' 
pela irradiação. No único dos nossos pacientes em que 
se fez necessária a ressecção transuretral do colo e loja 
prostática, encontramos tais problemas. Um outro 
paciente havia sido submetido a duas ressecçôes trans
uretrais da próstata, para "desobstrução", o último 
processo tendo sido realizado pouco antes de se iniciar 
a radioterapia, sem qualquer benefício: já nos re
ferimos aos bons resultados do tratamento irradiante 
neste paciente, ao falarmos sobre a associação do 
tratamento hormonal à radioterapia. Gostaríamos de 
lembrar que estes fragmentos de próstata, obtidos por 
ressecção transuretral, podem não revelar focos re
manescentes de células cancerosas aparentemente 
viáveis, pós-radioterapia, quando estas existem e se 
evidenciaram, ou se evidenciarão, em material co
lhido por punção-biópsia da glândula. 

Nos casos de carcinoma da próstata classificados 
como estádio A (carcinoma latente), isto é, naqueles 
casos em que se encontra, acidentalmente, carcinoma 
em material retirado por prostatectomia simples, seja 
feita a céu aberto ou por via transuretral, sem que os 
achados do toque retal houvessem denunciado qual
quer suspeita de malignidade, há controvérsia quanto 
à melhor conduta terapêutica, alguns autores acon
selhando apenas a observação do caso, 51 outros ad
vogando terapêutica mais agressiva: implante de ouro 
radio-ativo associado à radioterapia de megavolta
gem, 6 ou apenas radioterapia de megavoltagem 42. 

Bagshaw et aI. relatam serem maiores as possibili
dades de sobrevida naqueles portadores de carcinoma 
da próstata que iniciaram o tratamento radiote
rápico mais precocemente I. Se a finalidade do 
tratamento do câncer da próstata pela radioterapia de 
megavoltagem é erradicar a doença, o que parece ser 
possível com efeitos colaterais transitórios e sem 
maiores conseqüências para o paciente, não vemos 
razão em adiar o início da irradiação, nos casos de 
carcinoma da próstata estádio A, quando foi demons
trado que este adiamento vem reduzir apreciavelmen
te as perspectivas de cura do doente. 

No tratamento do câncer da próstata pela ra
dioterapia, usando aparelhos de ortovoltagem, a 
proximidade do reto, bexiga e ureteres e a impossi
bilidade de se ter um bom controle da fonte de ir
radiação, eram causas de complicações sérias e fre
qüentes, as quais tornavam o processo menos supor
tável do que a doença, na grande maioria dos pacien
tes Ih 
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A radioterapia de megavoltagem - potência 
acima de 1 MV - possibilitando a aplicação de doses 
maiores de radiação em órgãos profundos, mais 
precisa e eficientemente, sem dispersão, com menor 
absorção óssea da irradiação, menor irradiação 
cutânea e dos tecidos normais peritumorais, é bem 
melhor tolerada pela maioria dos doentes 38.40 • Foi 
o que observamos em nossos pacientes e os quadros 
VI e VII constituem o resumo dos efeitos colaterais da 
radioterapia, em nossos casos. 

Em dois dos nossos casos, tivemos que reduzir o 
ritmo das aplicações, uma vez em virtude dos sin
tomas acentuados de irritabilidade retal e vesical, a 
outra em virtude do aparecimento de leucopenia. Um 
dos nossos pacientes apresentou-se com fezes san
guinolentas, durante o tratamento e, presentemente, 
decorridos três anos do término da radioterapia, ain
da apresenta, ocasionalmente, fezes com catarro e 
evacuações imperiosas. 

Os sintomas de irritabilidade retal foram os mais 
freqüentens, acometendo 880/0 dos nossos pacientes; o 
mais comumente, foram de moderados a acentuados, 
mas puderam ser controlados com medicamentos 
(Lomotil, elixir paregórico, supositórios de cortisona 
ou de antiinflamatórios inespecíficos). São conse
qüência de edema da parede retal, que pode ser per
cebido pelo toque, ao ser feito o exame local da prós
tata, ao completar o paciente a metade do tratamen
to 9. Em pacientes portadores de hemorróidas, pode
se prever uma exacerbação da sintomatologia, 
obrigando-os ao uso de supositórios analgésicos 9. Os 
sintomas retais, sob a forma de diarréia, sensação de 
queimadura, evacuações dolorosas e tenesmo retal, 
aparecem em torno da segunda ou terceira semanas do 
tratamento e persistem, às vezes agravando-se, até o 
fim da radioterapia. Após o tratamento, abrandam-se 
paulatinamente, cedendo completamente ao fim de 
seis a nove meses 2Y 

Apenas 30% dos nossos pacientes (quatro casos) 
apresentaram complicações persistentes da radio
terapia externa de megavoltagem. O único doente que 
foi submetido à laparotomia exploradora e dissecção 
dos gânglios linfáticos para-aórticos e pélvicos, por via 
transperitoneal, teve que sofrer uma colectomia seg
mentar, após apresentar sintomas de obstruÇãO intes
tinal, secundária à estenose dos cólons descendente e 
sigmóide e abscesso da fossa ilíaca esquerda; após a 
ressecção intestinal, não apresentou mais qualquer 
problema. 

Os sintomas de irritabilidade vesical foram 
menos acentuados: polaquiúria diurna e noturna, dor 
à micçãO, disúria. Ocorrem um pouco mais tardia
mente e regridem rapidamente, após terminado o 
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tratamento, raramente persistindo por mais de dois 
·meses. Estes sintomas se apresentaram em 59% dos 
nossos pacientes; porém, em apenas um dos casos sua 
intensidade justificou tratamento, feito, com bom 
resultado, com supositórios analgésicos e piridium. 

Não tivemos qualquer caso de estreitamerrto 
uretral que pudesse ser atribuído à radioterapia. Um 
dos nossos pacientes, que já aPresentava estreitamen
to uretral após prostatectomia retropúbica, desenvol
veu estreitamento do colo vesical após a radioterapia, 
sem que se agravasse o estreitamento uretra!; resol
veu-se bem o caso com ressecção transuretral do colo e 
loja prostática, conforme já mencionamos anterior
mente. 

O estreitamento uretral é complicação a se temer 
em pacientes já submetidos à prostatectomia simples 
a céu aberto ou à ressecção transuretral da próstata, e 
que são posteriormente irradiados, 2,9,29 • Quando 
ocorre, responde bem a dilatações uretrais, progres
sivas e não forçadas, repetidas apenas quando neces
sárias à manutenção do calibre uretral, 29. Para 
prevenir esta complicação, deve-se limitar ao mínimo 
possível qualquer instrumentação uretral, antes e 
após a radioterapia. E, nos pacientes que foram sub
metidos a ressecção transuretral da próstata, não se 
dará início à irradiação da glândula antes de decor
ridas 4 a 6 semanas da operação . 38 

Um detalhe não deve ser esquecido: é necessária 
uma vigilância constante da urina, face a uma pos
sível infecção como causa dos sintomas urinários; 
constatada infecção, deverá a mesma ser tratada es
pecificamente, até a cura 2. 

Sete pacientes se queixaram de náuseas e ina
petência (41 0/0), presentes logo no início da radio
terapia, sintomas facilmente controlados com me
dicação (metac1opramida). 

Em três casos, um deles estádio D, desenvolveu-se 
acentuada anemia, que foi controlada com trans
fusões repetidas de sangue totaL Terminada a ra
dioterapia, não houve mais necessidade de serem 
transfundidos os paCientes. 

Dois dos nossos pacientes apresentaram reações 
cutâneas (eritema). Acentuado em um deles, quase 
uma verdadeira queimadura nas regiões trocante
rianas, cedeu após o término do tratamento. O segun
do paciente apresentou erítema e exfoliação das 
pregas inguinais e região suprapúbica, quase no fim 
do tratamento. Presentemente, decorridos três anos 
do fim da radioterapia, apresenta edema cutâneo, 
duro, das regiões pubiana e suprapúbica (linfedema). 
Um outro dos nossos pacientes apresentou linfedema 
da região pubiana, que se manifestou quinze meses 
após terminar o tratamento radioterápico; durante o 

J. Sr. Urol. - Vol. 4 N° 1 - 1978 75 

tratamento, não se percebeu qualquer reação cutânea 
anormal neste doente. 

Não diretamente relacionada à radioterapia, mas 
decorrente da propedêutica necessária à sua exe
cução, tivemos uma complicação - embolia oleosa, 
em um paciente, a qual se manifestou na tarde em 
que foi realizada a injeção de lipiodol para a linfo
grafia. Sem maiores conseqüências, cedeu rapida
mente a sintomatologia - tosse, escarros hemop
tóicos, dores torácicas. 

Dos nossos 17 doentes, 16 foram observados 
quanto à potência sexual; 6 eram impotentes antes de 
ser iniciada a radioterapia. Dos 10 restantes~ 3000/0) 
não observaram qualquer alteração da potência e 
continuaram a manter atividade sexual normal; 2 se 
tornaram impotentes, um deles tardiamente (lO 
meses após o término da radioterapia); 5 (50%) afir
mam que se reduziu a sua capacidade sexual, dis 
cretamente em 3, moderadamente em 1, acemud.
damente em 1 (Quadro VIII). 

Considero da máxima importância ( assLnto 
potência sexual, como o consideram a ffi"'.iofli.í. dos 
pacientes e dos autores. Apregoada como nm" das 
vantagens da radioterapia no tratamento do c.~,.c~er da 
próstata, pois tanto a hormonioterapia com-; ,., iJfOS

tatectomia radical dão como resultado, em tl._.()S os 
casos, a impotência, a preservaçll..o da funçao sexual 
após radioterapia para tratamento do carcinomô1. da 
próstata não ocorre em todos os pacientes, sendo que 
em alguns o declínio é gradual e contínuo, resultando 
finalmente em impotência total. 2 Ê mais frequente 
ainda a perda da libido. 33. ! 

No quadro IX, resumimos alguns dados da li
teratura referentes à incidência de impotência sexual, 
após o tratamento do câncer da próstata pela ra
dioterapia de megavoltagem. Não parece ser de causa 
testicular a alteração da potência, pois, nas gônadas, 
que recebem apenas cerca de 8 a 10% da dose total de 
raios X (700 a 750 rads em 7 a 8 semanas), observou
se apenas lesão do epitélio germinativo, conforme se 
demonstrou anatomopatologicamente 36 ou pela 
elevação, no sangue, do hormônio folículo-estimulan
te, sem qualquer alteração da testosterona plas
mática. 

COMENTÂRIOS 

Young, em' 1904, descreveu a técnica da pros
tatectomia perineaI radical, indicada nos casos em 
que a neoplasia achava-se limitada à glândula. De 
execução tremendamente difícil, seguida de algumas 
seqüelas desagradáveis, apesar dos vários aper
feiçoamentos técnicos que apareceram posteriormen
te, é a prostatectomia radical praticada em poucos 
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serviços urológicos, seja pela via perineal ongma
riamente de Young, seja pela retropúbica (Millin). No 
entanto, só a prostatectomia radical conseguirá a cura 
do câncer da próstata, e assim mesmo nos estádios 
mais iniciais da moléstia: pequenos nódulos, envoltos 
por tecido prostático de consistência normal, próstata 
móvel, de tamanho aproximado do normal, cápsula 
lisa, sem fixaçãO e sem edema da parede anterior do 
reto. 26. 27 Mesmo radioterapêutas estão de acordo 
com esta afirmativa: quando possível e aceita pelos 
pacientes, a prostatectomia radical poderá curar o 
carcinoma da próstata, quando o tumor, com menos 
de 1 cm de diâmetro for bem diferenciado do ponto de 
vista histológico. 40 Considerando a freqüência (50/0) 

com que ocorrem metástases ganglionares pélvicas, 
mesmo nas pequenas lesões anatomopatologicamente 
limitadas à próstata, 15 e a maior frequência ainda 
destas metástases nas lesões mais evoluídas do estádio 
B, 31, Marshall 51, advoga, como único processo 
capaz de curar o carcinoma da próstata, assim mesmo 
na sua fase mais inicial (estádio B), a combinação da 
prostatectomia radical com a linfadenectomia pélvica, 
possível pela via retropúbica. 

Ainda no início deste século, para casos avan
çados ou nos quais a prostatectomia radical estava 
contra-indicada, pelo mau estado geral ou pela idade 
avançada do paciente, tratou-se o câncer da próstata 
pela aplicação uretral, vesical, retal ou transperineaI 
de radium, ou pelo uso de radon, implantado na prós
tata cirurgicamente exposta por via perineaI. 50 A 
"desobstrução", pela ressecção transuretral do tecido 
prostático, e a radioterapia da próstata, eram oca
sionalmente usadas para fins paliativos. 2. 12 

Em 1941, a terapêutica do câncer da próstata foi 
revolucionada pelos estudos de Huggins et aI., que 
conduziram ao tratamento hormonal da neoplasia -
orquiectomia e estrógenos, de início, adrenalectomia 
e hipofisectomia, posteriormente. 22. 23. 24 Os 
primeiros resultado, excelentes e incontestáveis, ad
vindos desta terapêutica, que talvez pudessem mesmo 
justificar admitir-se otimisticamente a cura do câncer 
da próstata com tratamento tão simples, tiveram 
como conseqüência o arrefecimento dos esforços dos 
especialistas não só na procura de novos métodos para 
curar ou paliar o câncer prostático, como tambt>m na 
utilização da prostatectomia radical. 51 • Porém, com 
o correr do tempo, verificou-se que o tratamento hor
monal tinha efeito apenas paliativo no câncer da prós
tata e que, nos 70 a 80% dos casos que respondiam a 
esse tratamento, podia-se esperar recidiva da doença 
após decorridos aproximadamente três anos do início 
da terapêutica - o câncer da próstata se tornaria 
hormônio-resistente ou hormônio-independente, após 

J. Br. Urol. - VaI. 4 N° 1 - 1978 76 

este prazo, e evoluiria então, inexorável e rapidamen
te, causando a morte de metade dos pacientes, dentro 
de 7 meses, e de 80% dos mesmos, ao fim de 18 
meses. 5 

Em 1952, Focks et aI. publicaram seus primeiros 
trabalhos sobre o emprego de isótopos radioativos, em 
injeções locais na glândula, para cura do câncer da 
próstata, utilizando o ouro coloidal radioativo (Au-
198). Isótopos de fósforo (P-32) e ítrio (Yt-90) foram 
posteriormente usados, com a mesma finalidade. No 
entanto, a irradiação intersticial da próstata nãocon
seguiu popularizar-se, continuando ainda Flocks 
como o principal defensor da técnica. Y. 15. 11) A im
possibilidade de se distribuir homogeneamente a 
irradiação por todo o tumor, especialmente naqueles 
mais volumosos, resultando em áreas super e subir
radiadas, a ineficácia do tratamento, nos casos que 
já apresentam metástases ganglionares, constituem os 
pontos mais criticáveis do método. Porém, sua uti
lização veio demonstrar que o câncer da próstata é 
rádio-sensível e radiocurável, quando irradiado 
adequadamente, e que, portanto, a resposta lenta do 
mesmo à radioterapia não significava rádio-resistên
cia, sendo apenas a resposta normal de um tumor de 
crescimento lento. q Ih 

O advento da radioterapia de magavoltagem fez 
reviver o interesse dos radioterapêutas pelo tratamen
to do câncer da próstata por irradiação externa. 

Além dos bons resultados obtidos com este trata
mento e da sua boa tolerância pela maior parte dos 
pacientes tratados, alguns fatos contribuíram para 
aumentar ainda mais o interesse dos especialistas pela 
radioterapia de megavoltagem, no câncer da prós-· 

tata: 1 - A discordância entre os achados 
clínicos do toque retal, no estadiamento do cân
cer da próstata, e os achados cirúrgicos e 
anatomopatológicos. M 3K.40 Assim, cerca de 
50% dos casos classificados clinicamente como 
estádio B, mostraram, histologicamente, serem 
estádio C. E, nos casos classificados, anato
mopatologicamente, como estádio C, encon
traram-se metástases ganglionares pélvicas em 
56% dos pacientes. E estas metástases nos 
gânglios linfáticos pélvicos ocorrem mesmo nas 
lesões carcinomatosas mlClalS, anatomopa
tologicamente limitadas à próstata, numa 
freqüência de 5 %, elevando-se esta percen
tagem com o crescimento intraprostático do 
carcinoma e com a menor diferenciação celular 
40. SI. • Estes dados vêm nos mostrar como se 
reduz, ainda mais. o pequeno contingente. de 5 
a 10% dos pacientes portadores de câncer da 
próstata, que poderiam se beneficiar de uma 
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prostatectomia radical. E, sem dúvida, levaram 
Jewett a reformular seus critérios para a in
dicação 'da prostatectomia radica!. 20,27 

2 - Os relatórios do "Veterans Administration 
Cooperative Urological Research Group" 
(VACURG), que, a partir de 1964, passaram a 
divulgar os achados relativos ao tratamento 
hormonal do câncer da próstata, mostrando, 
naqueles casos, o aumento acentuado no nú
mero de mortes por problemas cardiovascu
lares, entre os pacientes que usavam estrógenos, 
a ponto de, estatisticamente, se verificar que as 
complicações cardiovasculares resultantes de 
estrogenoterapia, devidas ao aumento da ten
dência à trombose vascular, fizeram com que 
aquilo que se ganhou com a terapêutica, no 
controle do câncer da próstata, mais do que se 
perdeu para as outras causas de morte, nos 
pacientes tratados, ;4'1 

3 - A simplicidade do tratamento e a menor fre
qüência das complicações da radioterapia, ao 
contrário das dificuldades técnicas da pros
tatectomia radical, seguida, freqüentemente de 
complicações: impotência em 90 a 100% dos 
casos, incontinência urinária em 3 a 12 %, es
tenose do colo vesical em 2 a 11 %, fístulas 
urinárias e fecais em 2 a 40/0, além da morta
lidade operatória ao redor de 3 a 5 %.520 

A partir de 1965, vários trabalhos foram 
publicados relatando o tratamento do câncer da 
próstata pela radioterapia de megavoltagem, isola
damente, ou associada à irradiação intersticial ou à 
Cl
'ruro1a I. 2. J. 4. o. K. ,~. 10. lJ. 1""', IH. ]lI. 20. 21. 2H. 29.32. 33.34.35.36,37. 

",. _. 3K, 34. 4(), 42. 4.1 44. 4:'- 4o. 4- 4K, " 

O quadro X mostra os resultados que obtivemos 
em nossos pacientes, em termos de sobrevida (se
guimento de 1 a 3 anos pós-radioterapia). 

No quadro XI, apresentamos o índice de so
brevida observado por diversos autores, não tendo 
sido consideradas outras estatísticas em virtude do 
pequeno número de casos e do prazo de observação 
bastante curto. Porém, do ponto-de-vista do controle 
local da doença, todos afirmam estarem entusias
mados. mostrando-se a radioterapia de megavoltagem 
eficaz no alívio das obstruções dos tratos urinários 
superior ,e inferior, das hemorragias de origem pros
tática e dos sintomas de prostatismo, quando utili
zada para tratamento do câncer da próstata. 1.0,,1-

Green relata o controle local do carcinoma da prós
tata em 71 % dos seus casos. com a radioterapia exter
na de megavoltagem, percentagem que se eleva a 79% 
quando à radioterapia se associou o tratamento hor
mona!. \9 
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Porém, ao otimismo de alguns autores se con
trapõem alguns fatos, que 'parecem demonstrar não 
ser o processo tão eficaz como parecia ser à primeira 
vista. Assim, Carlton et a!., examinando material ob
tido por biópsia transretal da próstata, encontraram 
células carcinomatosas viáveis em 42% das glândulas 
que, após a radioterapia, pareciam normais ao toque!> 

Têm sido freqüentemente descritos casos em que a 
biópsia prostática, positiva poucos meses após o tér
mino da radioterapia, se converteu em negativa 1 a 2 
anos depois do tratamento. Parece que as células car
cinomatosas prostáticas foram mortalmente atingidas 
pela irradiação e, se bem que ainda sejam visuali
zadas ao microscópio, acham-se incapazes de se mul
tiplicarem, e acabam por desaparecer. 2\. É o que 
sugerem os estudos feitos com cultura de tecido pros
tático, obtido por biópsia de glândulas irradiadas e 
não irradiadas. 33 Já foram observados casos em que 
se deu o oposto: biópsias negativas aos 6 meses tor
naram-se positivas aos 24 e 48 meses pós-radiote
rapia. 33 

Rotineiramente, dá-se valor ao controle dos 
resultados da radioterapia do câncer da próstata por 
biópsias feitas 12 meses ou mais após o fim do tra
tamento. 6 

No quadro XII, acham-se os dados de vários 
autores que controlaram a eficiência da radioterapia 
de megavoltagem no tratamento do câncer da prós
tata, examinando anatomopatologicamente o ma
terial obtido por ressecção transuretral ou por pun
ção-biópsia da glândula. A discrepância dos resul
tados é evidente e sugere que sejam sistematicamente 
feitas biópsias prostáticas nos pacientes submetidos à 
radioterapia, para controle de cura. 

Na avaliação dos resultados da radioterapia, 
localmente, sobre o câncer da próstata, baseamo-nos 
apenas nos achados do toque retal, cujo valor é con
testado por alguns autores. 6, 8, 28, 33 

CONCLUSÕES 

A radioterapia externa de megavoltagem é bas
tante eficaz no controle local do carcinoma da prós
tata, 21. 35, 36, 40 devendo ser indicada nos estádios 
A e C da doença. 

Há, também, indicação para este tratamento nos 
seguintes casos de estádio B: 

1 - quando o paciente recusa à prostatectomia 
radical, geralmente por temor da impotência 
e/ ou incontinência urinária. 2\ 33 
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2 - quando existem contra-indicações médicas -
em regra cárdiovasculares - à cirurgia, 19. 21. 33. 

J.5 

3 - em pacientes com mais de 70 anos de idade, 33. 

4 - quando há comprovação cirúrgica ou histo
patológica de extensão tumoral, além da mar
gem de extirpação do blastoma, numa pros
tatectomia radical, 19, 21, 36. 39 

Nas recidivas locais do carcinoma da próstata, 
pós-prostatectomia radical, é aconselhável a radio
terapia externa de megavoltagem, 19, 21. 35, 39 

Nos casos de estádio O, hormônio-independentes 
ou com volumosa tumoração prostática, esta tera
pêutica poderá resultar no controle local sintomático 
do carcinoma da próstata, com efeitos colaterais 
mínimos, 19,44,48 

A radioterapia é o único tratamento do qual se 
poderá esperar algum resultado benéfico nos pacien
tes estádio C que não apresentam "efeito estrogênico" 
na próstata, com o tratamento hormonal. 

Parece ser ponto pacífico, entre os radiotera
peutas, que a dose de irradiação necessária à des
truição do carcinoma da próstata, tanto do tumor 
primitivo como das metástases linfáticas, é de 6.000 a 
7.500 rads, e que a dose máxima tolerável pelos 
pacientes, na irradiação de toda a rede linfática pél
vica, é de 5.500 rads, 11. 19. 34 • Assim, nos casos, 
aliás freqüentes, de extensão linfática pélvica do car
cinoma da próstata de estádios B e C, a dose usual de 
5.000 rads, administrada aos linfáticos pélvicos, por 
irradiação externa, seria insuficiente para destruir a 
extensão linfática do tumor, fato que explicaria o 
fracasso desta terapêutica em 16% dos pacientes de 
estádio B e 50% de estádio C, submetidos à mesma,ll 

A associação da hormonioterapia à radioterapia 
de megavoltagem parece ser mais eficiente no controle 
do carcinoma da próstata, tanto local como quando já 
existe extensão linfática, 8, 19, 46 e teria sua indi
cação especialmente no estádio C da doença; é, 
porém, formalmente contra-indicada naqueles casos 
de estádio B cujos pacientes recusaram a prostatec
tomia radical por temerem a impotência. 

o tratamento é, de modo geral, bem tolerado. 
Como efeitos colaterais da irradiação, predominam os 
sintomas de irritação retal ou vesical, na maioria das 
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vezes de intensidade moderada, passageiros, respon
dendo bem ao tratamento sintomático, sem que haja 
necessidade de interromper a radioterapia. 40 

A incidência de impotência pós-radioterapia é al
ta e sobre esta possibilidade devem ser informados os 
pacientes. Mais elevada ainda é a freqüência da perda 
do libido. A impotência pode se instalar progressi
vamente e se manifestar até um ano após o término do 
tratamento, 33 

Dos 17 pacientes de nossa casuística submetidos 
a esta terapêutica, 16 apresentavam estádios A, B e C: 

2 casos de estádio A, 2 casos de estádio B e 12 ca,sos de 
estádio C. Treze destes pacientes foram controlados 
com exames periódicos: todos os casos de estádio A e 
B, 9 pacientes de estádio C; em 9 destes pacientes, 
apareceram metástases à distância, de 3 a 19 meses 
após o tratamento: em um dos pacientes de estádio A, 
nos dois de estádio B e em seis pacientes de estádio C. 
Um dos nossos casos apresentava estádio O. Cons
tatou-se recidiva local do tumor em quatro dos nossos 
casos, de 7 a 16 meses após o término da radioterapia: 
1 paciente de estádio O e 3 de estádio C. Em dois 
pacientes de estádio C, ocorreram simultaneamente a 
recidiva local e a disseminação metastática. No con
junto dos nossos casos, sete apresentaram metástases 
à distancia, sem que houvesse recidiva local do tumor: 
1 caso de estádio A, 2 casos de estádio B e 4 casos de 
estádio C. A depressão da resposta imunológica do 
hospedeiro, resultante da radioterapia, 7 tem sido 
lembrada como possível causa da elevada incidência 
de metástases nestes pacientes, 30 

RESUMO 

o A. faz revisão da literatura relativa ao tra
tamento do carcinoma da próstata por radioterapia 
externa de megavoltagem e apresenta uma avaliação 
dos 17 pacientes de sua casuística, quanto aos efeitos 
colaterais do tratamento e aos resultados conseguidos 
com o mesmo. 

SUMMARY 

A review of the literature concerning the treat
ment of prostatic carcinoma using megavoltage exter
naI beam radiation is made, and an evaluation of the 
results and complications of the treatment'in 17 of his 
own cases is presented by the A. 
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QUADRO I 

EST ADIAMENTO E DIFERENCIAÇÃO CELULAR 
(OBSERVADOS 17 CASOS) 

A 2 casos (*) 
B - 2 casos 
C - 12 casos (**) 
D 1 caso (***) 

(*) Pouco diferenciado, em um dos casos. 
(**) 1 caso de carcinoma indiferenciado. 

(***) Bem diferenciado. 

QUADRO 11 
REGRESSÃO LOCAL DO TUMOR 

(OBSERVAÇÃO DE 14 CASOS) 

COMPLETA 
9/14 (64%) 

PARCIAL 
5/14 (36%) 

QUADRO III 

RECIDIVA LOCAL 
(OB"SERV AÇÃO DE 14 CASOS) 

4/14 (280/0) 

Obs.: 1 - Todos os pacientes 
tinham tido apenas 
regressão parcial 
local do tumor. 

2 - Em 2 casos , reci
diva local associada 
a metástases. 

QUADRO IV 

METÃSTASES À DISTÃNCIA 
(OBSERV AÇÃO DE 1S CASOS) 

9/15 
Obs.: 600/0 dos pacientes observados, desenvolveram 

metástases. de 3 a 19 meses pós-tratamento, 
apenas em 2 casos, concomitantemente com 
recidiva local. O paciente em estádio D apre
sentou disseminação da doença, após a ra
dioterapia. 

QUADRO V 

RESULTADO 00 TRATAMENTO PÔS-RECIDIVA 
LOCAL OU .DISSEMINAÇÃO METASTÂTICA 

(OBSERVAÇÃO DE 10 CASOS) 
BOM 

7/10 (700/0) 
MAU 

3/10 (300/0) 

Obs.: Orquiectomia + estrógeno em 3 casos , todos 
com mau resultado. 
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Fig. 6 -Limogratla normal. 

Figs. 2,3,4 e 5 - Campos pélvico e prostático traçados sobre a eis
tografia e llmograflll. Observar a marca radIopaca em cruz e a 
régua milimetrada projetadas sobre o ffime e, na figura 4, o balão 
do cateter de Foley distendido com contraste mais concentrado 
(chapas em A-P). Na figura 5, em lateral, cistografia e enema 
opaco, com o traçado dos campos pélvico e prostático para a ir
radiação lateral. 

Fig.7 - Bloqueio linfático à esquerda, ao nível de L-5 com persis
. tênc1a do óleo iodatio nos cainais linfáticos, significando suspeita de 
comprometimento dos Iimonodos paraórticos, à esquerda. 

QUADRO VI 

EFEITOS COLATERAIS AGUDOS 

NÂUSEAS E 
INAPETÊNCIA (*) 
7/17 (41%) 

VESICAIS (**) 

10/17 (S9%) 

* Sintomatologia discreta. 

RETAIS 
(***) 

1S/17 (88%) 

** Sintomatologia acentuada em 2 casos, mínima em 8 casos. 
Sintomatologia acentuada em 7 casos, discreta em 8 casos. 

ANEMIA 
(****) 

3/17 (17%) 

*** 
**** Mais acentuada no paciente em estádio D, que necessitou de transfusões de sangue. 

CUTÂNEOS 

2/17 (120/0) 

Obs.: Ocorreu osteíte actínica do púbis em um paciente, com recuperação. Em outro paciente houve neces
sidade de interrupção temporária da radioterapia, na sa. semana, até que o mesmo se recuperasse de 
leucopenia. 
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RETAIS 
4/13 (30%) 
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QUADRO VII 

EFEITOS COLATERAIS PERSISTENTES (*) 
(OBSERVAÇÃO DE 13 CASOS) 

CUTÃNEOS 
2/13 (15%) 

* Todos ocorrendo em 4 pacientes: 2 apresentam apenas sintomas de proctite ou colite actínica, um com e um 
sem estenose, os outros dois apresentando edema genital e da região supra-púbica associadamente aos sin
tomas retais. 

Obs.: Um paciente, estádio A, com controle miccional precário, pós-ressecção transuretral do colo e loja pros
tática. 

QUADRO VIII 

INCIDÊNCIA DE IMPOTÊNCIA PÔS-TRATAMENTO 

IMPOTENTES 
2/10 (20%) 

POTÊNCIA INALTERADA 
3/10 (30%) 

BAIXA DE POTÊNCIA (*) 
5/10 (50%) 

(*) Discreta em 3 pacientes, moderada em 1 paciente, acentuada em 1 paciente. 

Obs.: Observados 16 casos, 6 declaradamente impotentes antes da radioterapia. 

QUADRO IX 

INCIDÊNCIA DE IMPOTÊNCIA PÔS-TRATAMENTO 

Autor 

Bagshaw 
Bagshaw 
Fossa 
Loh 
Mollenkamp 
Pistemna 
Ray 
Rhamy 
Sewell 

VIVOS SEM DOENÇA 

3/15 (20%) 

( 1) 
( 2) 
(17) 

(29) 
(33) 
(38) 

(40) 
(42) 
( 43) 

Impotentes (%) 

22 
30 

84 
23 

47 
47 

QUADRO X 

SOBREVIDA 
(OBSERVAÇÃO DE 15 CASOS) 

VIVOS COM DOENÇA 
(*) 

10/15 (660/0) 

Potentes (%) 

50 

59 
59 

F ALECIDOS COM DOENÇA 
(**) 

2/15 (13%) 

(*) 9 com metástases, inclusive o caso de estádio D, havendo recidiva local concomitante em 2 pacientes; 1 
paciente com recidiva local apenas. 

(**) 1 com metástases. 1 com recidiva local apenas. 

Obs.: "Follow-up" de 1 a 3 anos pós-radioterapia. 

J. Br. Urol. - VaI. 4 W 1 - 1978 81 



A. S. ASSIS 

QUADRO XI 

RESULTADOS EM TODOS OS ESTÃDIOS, EXCETO ESTÃDIO D 

AUTOR % SOBREVIDA 

5ANOS 10 ANOS 
Bagshaw et aI (1) 

(1965) 
Bagshawet aI (5) 

(1971) 
Bagshaw et aI (2) 

(1973) 
Perez et ai (36) 

(1974) 
H~ll et aI (21) 

(1974) 

Bagshaw et aI (3) 
(1975) 

Pistenma et al (38) 
(1976) 

(*) - Todos os casos. (**) - Mais diferenciados. 

54 (*) 

54 (*) 

60 (*) 

75-80 (**) 

20 (***) 
80 (****) 
42 (*****) 
64 (*) 
72 (****) 
51 (*****) 
71 (****) 
41 (*****) 

(***) - Pouco diferenciados. (****) - Doença limitada à próstata. 
(*****) - Casos com extensão extracapsular. 

QUADRO XII 

40 (*) 

39 (*) 

38 (*) 
44 (****) 
38 (*****) 
45 (****) 
31 (*****) 

RESULTADO DAS BIÔPSIAS PROSTÃTlCAS APÔS A RADIOTERAPIA 
EXTERNA DE MEGAVOLTAGEM 

AUTOR 

Bagshaw et aI 
(1965) 

Dykhuizen et aI 
(1968) 

Grout et aI 
1971) 

Lohet aI 
(1971) 

Rhamyet ai 
(1972) 

Carlton et aI 
(1972) 

Perez et aI 
(1974) 

Sewell et aI 
(1975) 

Kurth et aI 
(1977) 

( 1) 

(13) 

(20) 

(29) 

(42) 

(6) * 

(36) 

(43) 

(28) 

N° CASOS -% BIÔPSIAS POSITIVAS 

5 60 

8 O 

11, 45 

19 21 

15 87 

34 35 

11 27 

16 62 

53 61 

* Irradiação externa de megavoltagem + irradiação intersticial da próstata com sementes de Au-198. 
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duplicidade uretra I 
AFIZ SADI - JOÃO CELSO BORDON - MINORI SAlTO - HeLIO EGYDIO NOGUEIRA. 

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

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

Por outro lado, tem sido confundida com uretras 
accessórias, estas muitas vezes associadas a hipos
padia. 

A duplicidade verdadeira da uretra implica na 
existência de duas uretras, que se originam indepen
dentemente da bexiga, correm paralelamente uma à 
outra e se exteriorizam através de me atos separados. 

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

Raramente, a uretra rudimentar é ventral à prin
cipal e é rudimentar, estreita no seu calibre e tor
tuosa. 

Gross e Moore (1950) fizeram uma revisão da 
literatura, publicando 19 casos de duplicidade com
pleta da uretra, todos em homens. 

Posteriormente, alguns outros casos, cerca de 15, 
foram publicados por diferentes autores, 4 dos quais 
em mulheres (Danneuther). 

A etiologia dessa entidade não está esclarecida. 
Duas são as hipóteses aventadas: a) Segundo 

Slotkin e Mercer, resulta da bifurcação do esboço da 
uretra pela continuação do processo de divisão do 
septo urogenital. Se isto fosse verdade, deveria haver 
coexistência de fístulas uretro-retais, o que não foi ob
servado em nenhum paciente. b) Segundo Meyer, 
seria resultante da penetração de elementos mesodér
micos laterais no esboço da uretra. 

Talvez as duas hipóteses sejam viáveis, porém 
não definitivamente comprovadas. 

A análise de 25 casos de uretra dupla revelou, 
como principais sin.tomas e sinais, os seguintes: 

a - Duplo jato (19 casos): 
Este sinal apareceu em grande número de casos, 

sendo que em alguns foi o único a levar o paciente a 
consultar o urologista. O jato da uretra ventral era 
praticamente normal, enquanto que o da dorsal era 
um gotejar contínuo ou somente durante a micção. 
b - Incontinência urinária: 

Este sinal apareceu em cerca de 11 casos. Nem 
todos os pacientes com duplo jato apresentaram in
continência, porém todos os que a apresentaram 
tinham também duplo jato. 
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Isto porque a incontinência afeta invariavelmente 
o trato dorsal, enquanto que a uretra ventral tem con
trole normal. 

Ainda com relação à incontinência, observou-se 
um fato importante: quanto mais proximal o meato 
externo do trato dorsal, maior o grau de incontinên
cia. 
c - Infecções repetidas: 

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

Esta ocorrência se deve a dificuldade em manter 
asséptico o trato dorsal, devido a seu pequeno calibre 
e sua tortuosidade, o que condiciona uma deficiente 
limpeza pela corrente urinária. 

As infecções foram em grande parte de origem 
gonocócica. Algumas por focos primários inespecí
ficos e outras após instrumentação. 
d - Corda dorsal: 

Esta ocorrência foi observada em 5 casos, al
gumas vezes dificultando, se não impossibilitando, a 
prática do coito. 
e - Outras deformidades: 

Com certa freqüência ocorrem outras alterações 
como duplo pênis, parcial ou total, dupla bexiga ou 
bexiga septada, alterações do trato urinário superior 
ou outras deformidades extra-urinárias. 
f - Alterações psicológicas: 

Surgem algumas vezes, decorrentes da inca
pacidade do coito, duplo jato ou deformidade do 
pênis. 

O diagnóstico é feito pela história do paciente e 
pelo exame físico, levando-se em consideração os sin
tomas e sinais já referidos. 

Como exames subsidiários, temos: 
a - Cateterismo: 

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

Ê o método de eleição, permitindo as melhores 
informações com o mínimo de riscos. 
c - Uretroscopia e cistoscopia: 

O exame endoscópico da uretra anômala é quase 
impraticável, devido a seu pequeno calibre e tor
tuosidade. 
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Pode-se realizar o exame endoscópico pela uretra 
normal e estudar o meato interno da dorsal, pela in
jeção de contraste (corante) ou introdução do cateter. 
d - Urografia excretora: 

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

e - Outros exames podem ser realizados, com a 
finalidade de detecção de outras anomalias asso· 
dadas. 

CONDUTA 

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

A intervenção cirúrgica estará indicada quando 
houver: 

Significante grau de incontinência. 
Infecções repetidas e de difícil tratamento. 
Deformidades excessivas. 
Problemas psicológicos relacionados ao duplo jato 

ou dificuldade do coito. 
O objetivo de qualquer intervenção é remover a 

uretra dorsal com o mínimo de fibrose pós-operatória 
e não lesar o esfícter. 

MATERIAL 

Operamos 3 doentes portadores dessa anomalia, 
dois deles menores e outro adulto, com 38 anos; todos 
masculinos. 

Uma das crianças apresentava uma uretra dupla 
até a uretra posterior principal, junto à região mon-

Fig. 1 
UretrocistografUl, mostranto bexiga normal e dupla uretra. A ven· 
trai, anômala, sai junto do colo vesical e é bastante tortuosa. 
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tanal, e ai terminava em extremidade cega. A extir
pação total foi realizada porque a uretra anômala se 
infectara. A outra· criança sofrera a cirurgia com ex
tirpação total, pois a uretra emergia do colo vesical e 
havia jato urinário duplo e incontinência intermiten
te. Esses dois casos foram relatados anteriormente no 
Congresso de Pediatria de Ouro Preto, como cola
boração do Dr Geraldo Mattar. 

O terceiro caso, nosso doente particular, era um 
homem com 38 anos de idade e solteiro. 

Aos 8 anos, já sentia periodicamente dor pe
niana, sem que se notasse qualquer anormalidade no 
órgão. 

Aos IS anos, abriu-se espontaneamente na glan
de, superiormente ao orifício uretral, um outro acces
sório, e a partir de então apresentou uretrites pe
riódicas, com corrimento purulento, particularmente 
após as relações sexuais. 

Aos 22 anos, consultou um facultativo, que ten
tou cateterização do orifício supranumerário, sem, no 
entanto, consegui-lo. 

Aos 28 anos, nova tentativa de catetenzação, 
desta vez com êxito, obtendo-se, a partir de então, al
gumas gotas de urina, através deste orifício dorsal, 
por expressão do corpo peniano. Nesta época, fez 
uretrografia retrógrada, que confirmou a existência 
de uretra dupla, tentando-se então tratamento es
cleros ante , sem êxito. 

Aos 38 anos, como persistissem os sintomas, con
sultou-nos; examinâmo-Io e indicamos cirurgia. 

Todos os exames complementares foram rea
lizados, tudo dentro da normalidade. 

aspectos, apenas mostrando a extensão total 
da uretra. 
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Fig. 3 
Fotografl8 onde se vê o orifício dorsal, correspondente à uretra 
anômala. Operâmo·lo e extirpamos inteiramente a uretra anô' 
mala, como se vê na seqüência operatória. 

Fig. 5 . 
Extirpação da porção peniana. Uma pinça prende a extermidade 
vesieal da uretra já ressecada. Uma sonda de Foley está colocada na 
uretra principal para controle. 

RESUMO E CONCLUSÕES 

Os autores apresentam 3 casos de uretras duplas 
anômalas, tôdas de situação dorsal. 

A publicação dos casos se deveu à raridade da 
afecção. A indicação cirúrgica procedeu, em virtude 
da infecção persistente e da incontinência urinária in· 
termitente. 

Todas eram duplas verdadeiras, emergindo ao 
nível do colo da bexiga, e uma ao nível da uretra mono 
tanal. 

A resseção parcial da porção proximal ou distaI e 
a fulguração não são recomendadas, pois mantêm a 
fonte de infecção. 
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Fig. 4 
Cirurgia ao nível da bexiga, para a dissecção da porção justa·colo 
vesical. 

Fig. 6 
nmd da extirpação uretral até o orifício externo. 

Nos'pacientes, cujo sintoma único é o duplo jato, 
pode ser realizada a incisão dos dois meatos externos, 
desde que se encontrem próximos. 

Ressecção total da uretra anômala em todo o seu 
trajeto é a técnica preferível, desde que observados os 
devióos cuidados. 

A fulguração da uretra anômala é conduta não 
recomendável, pois, além do risco de manter pe· 
quenas cavidades, fontes de infecção, pode agravar ou 
determinar o aparecimento da corda dorsal. O único 
processo terapêutico eficaz é a extirpação cirúrgica 
total da uretra anômala. 

SUMMARY 
The AA. present 3 cases of double ano.malous 

urethra, all of them in dorsal situation. Total resseco 
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tion of the anomaly in its whole trajectory is the best 
way to obtai!l a definitive healing. 
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tumores em testfculos ect6picos 
GILMAR GOMES BORGES - LUIZ RONALD VIEIRA 

10 Hospital Distrital de Brasília. 

A incidência de 18,75% de tumores que se de
senvolvem em testículos criptorquídicos 6, contra 
. apenas 0,23% que se desenvolvem em testiculos nor
mais 2, leva a crer que haja mais do que mera coin
cidência na associação destas duas condições. 

A relação testículo ectópico/ degeneração malig
na, no entanto, é ainda controvertida. J. 4. 7 O as
sunto foi polêmico no 13° Congresso Brasileiro de 
Urologia, tendo sido criticada a intervenção cirúrgica 
nestas gônadas anormais, com a finalidade profilática 
do câncer. 

Em 10 casos de tumores do testículo, ocorridos 
neste Hospital num período de 9 anos, 3 (três) se 
desenvolveram em testículos ectópicos. 

RELATO DOS CASOS 

Caso 1 

I.A.B. Registro 313464,41 anos, pardo, casado. 
Em 22.02.72, deu entrada pelo Pronto Socorro, 
apresentando massa abdominal, que ocupava todo o 
hipogástrio e flanco esquerdo, dura e indolor à pal
pação. Constipação intestinal há 8 dias, desidratado e 
febril, dor lombar bilateral. A urografia excretora 
mostrou excreção normal bilateral, ureteres desviados 
lateralmente e com certo grau de dilatação, contor
nando a massa referida. No período de internação, o 
paciente evoluiu pessimamente, o estado geral caiu 
progressivamente, apresentou períodos de agitação e 
desorientação. Óbito em 19.3.72. Ã necrópsia, cons
tatou-se enorme tumor do testículo esquerdo ab
dominal, metástases para gânglios retroperitoneais 
para-aórticos e pulmões. O exame histopatológico 
concluiu: seminoma. 

Caso 2 

M.L.S. Registro 146085, 35 anos, pardo, sol
teiro. Internado em 16.9.69. Há um ano que o tes
tículo, de localização inguinal direita, apresentou-se 
doloroso, com aumento progressivo de volume. Pe
riodicamente, fazia crises de febre. Urografia ex
cretora normal. Em 23.9:69, foi submetido a or
quidectomia direita, com ligadura alta dos elementos 
do cordão. Tumor de aproximadamente 5 cm de 
diâmetro. O diagnóstico histopatológico, foi tera
toma. Alta em 06.10.69, em bom estado, encami
nhado para radioterapia. Controle clínico em 1972, 
aparentemente normal. 
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Caso 3 

C.G.R. Registro 091662, 25 anos, branco, sol
teiro. Internado em 05.12.67. Há dois anos, apresen
tou tumor na fossa ilíaca direita. Lenta e progres
sivamente, foi aumentando' de tamanho, ocupando 
todo o flanco esquerdo do abdome.' Concomitante
mente, apresentou dor lombar bilateral, mais intensa 
à esquerda. Febre sempre presente. Criptorquidia 
bilateral. A urografia excretora mostrou boa função à 
esquerda, porém com certa estase uretral, por com
pressão extrínseca. Exclusão renal à esquerda. 
Pielografia retrógrada esquerda apresentou "stop" ao 
nível de terço próximal do ureter. Em 18.01.68, foi 
submetido a laparatomia exploradora, sendo reti
radas duas grandes massas isoladas. Esvaziamento 
ganglionar retroperitoneaI, parcial. Feito esquema de 
radioterapia, a partir de 02.02.68. Óbito em 27.11.70, 
com metástase para fígado e pulmões. 

O diagnóstico histopatológico foi seminoma. 

COMENT ÁRIOS 

Um tumor que se desenvolve em testículo intra
abdominal, pode passar despercebido até atingir um 
volume palpável. Assim, compreende~se como o seu 
diagnóstico precoce é difícil. Será quase impossível, se 
o paciente não der importância ao fato de ter .apenas 
um testículo na bolsa e não consultar o médico, e se 
este não valorizar a possibilidade de degeneração 
maligna dos testículos em localização anormal. 
Quando o tumor se desenvolve no testículo situado na 
reguião inguinal, o diagnóstico é mais precoce, graças 
a sua posição superficial. 

Em dois casos (nOs 1 e 3) de testículos abdo
minais, os diagnósticos foram tardios. Os pacientes 
vieram ao médico com a doença já em fase avançada, 
quando a massa abdominal era bem palpável. Em 
ambos os casos, o prognóstico foi mau. 

O outro caso (nO 2) evoluiu favoravelmente. O 
diagnóstico do tumor, que se desenvolveu na região 
inguinal, foi m"ais precoce e permitiu um tratamento 
mais eficaz. 

Para favorecer a malignização, parece que três 
fatores poderiam estar em jogo: 

1) Gônodas intrinsecamente anormais: a ex
plicação convencional, para uma maior incidência de 
malignização nestes testículos, tem sido o seu defeito 
intrínseco, fruto de algum grau de disembrioplasia. 
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2) Tempo de retenção do testículo em locali
zação anômala: 

Altman e Malament 1 relataram 123 casos de 
malignização testicular após orquidopexia. Em 4S 
casos, as informações foram suficientes para deter
minar a idade em que a orquidopexia foi realizada, e 
verificaram que apenas em dois casos a operação foi 
realizada antes dos 11 anos. Isto sugere que a de
generação maligna do testículo criptorquídico pode, 
muito provavelmente, estar relacionada ao tempo em 
que fica retido em localização anormal, e que pode 
ser, ao menos em parte, um Jenômeno adquirido 
devido a sua localização anômala. Em nossos três 
casos, foi de 33 anos a idade média em que os tumores 
foram diagnosticados, portanto um longo período em 
posição anormal. 

3) Localização do testículo superficial ou in
guinal, e profunda ou abdominal: Campbell 2 sugere 
que, de 20 testículos abdominais, um poderia se 
malignizar. Esta relação seria de 1:80, no caso de tes
tículo em posição inguinal. 

Entretanto, estimar que determinado testículo 
retido possa, algum dia, desenvolver um tumor cli
nicamente reconhecido, é muito difícil. Seria neces
sário o seguimento de centenas de casos, em estado 
virgem de tratamento por período de uma vida. 

A medida prática possível seria a limitação do 
tempo em que o testículo fica retido em posição anor
mal. A conduta mais indicada seria a orquidopexia 
mais precoce, na idade pré-escolar, como preconiza 
Lattimer ? Assim poderíamos, provavelmente, di
minuir a maior incidência de malignização dos tes
tículos criptorquídicos, além de estarmos, de alguma 
forma, combatendo a infertilidade, de ocorrência 
muito freqüente nos portadores de criptorquidia 
bilateral. 

RESUMO 

Os autores relatam a ocorrência de três casos de 
pacientes adultos, que desenvolveram tumores em 
testículos ectópícos, dentre 10 casos de tumores do 
testículo. Dois, de localização abdominal, tiveram 
diagnóstico mais tardio e mau prognóstico, enquanto 
o terceiro, de localização inguinal, teve diagnóstico e 
tratamento mais precoce e boa evolução. 
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Algum grau de disembrioplasia das gônodas, o 
tempo de retenção em localização anômala e a sua 
localização, superficial ou profunda, foram consi
.derados como fatores que poderiam favorecer a 
malignização. 

SUMMARY 

Among ten cases of testicle tumors, the authors 
deseribe the occurrence of three cases in adult patients 
who have developed tumors in ectopic testic1es. Two 
abdominal loçalizations had.a late diagnosis, and a 
bad prognosis, while the third one, an inguinal lo
calization, had a more precocious diagnosis and 
medicaI attendance and a good evolution. 

Some degree of dysembrioplasia of gonades, the 
time of retaining in anomalous localization, and in its 
localization, superficially or in profundity, were con
sidered as factors that could promote the malignance. 
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fibrossarcoma do corpo cavernoso do pênis 
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- JOÁO AUGUSTO MOREIRA TEIXEIRA MARCO REGIS DE ALMEIDA LIMA -JOse GLÁUCIO BRANT JUNQUEIRA 
- WAGNER BRANT MOREIRA 

Da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. 

INTRODUÇÃO 

Os sarcomas de partes moles podem ser definidos 
como tumQres que se originam do tecido mole sob a 
estrutura esquelética, isto é, o tecido adiposo, mús
culos, tecidos de estruturas linfáticas e vasculares e 
tecidos fibrosos que circudam os nervos, estes últimos 
relacionados com o nosso caso. Tais tumores surgem 
como pequenas lesões, aparentemente inócuas, que, 
sem tratamento, se desenvolvem e chegam a com
primir estruturas vitais ou dão metástases, . que 
causam a morte do indivíduo. 

Na revisão da literatura, não encontramos des
crição alguma sobre a patologia específica "fibrossar
coma de corpo cavernoso", nos últimos onze anos. 
Porém, são descritos três casos de sarcoma relativos 
ao mencionado órgão genital masculino, sendo um 
deles de sarcoma primário do pênis, outro de car
cinossarcoma do pênis e um de fibrossarcoma do 
pênis. 

A doença de Von Recklinghausen pode dege
nerar em sarcomas de partes moles, nervos perifé
ricos, astrocitomas dos hemiférios cerebrais e cere
belares, gliomas do nervo óptico e outros gliomas 
medulares. A incidência desta degeneração não está 
bem determinada, sendo de 5%, segundo Stout, e de 
16,4%, segundo Preston, em 61 casos estudados por 
este último. A faixa etária acometida predominou en
tre 12 e 57 anos de idade. 

RELATO DO CASO 

Paciente D. C. 5., 39 anos, cor preta, lavrador, 
apresentou-se à consulta em 23/8/1976, com queixas 
de "caroço nos testículos", surgido seis anos antes, 
com aspecto de um nódulo de aproximadamente 0,5 
em de diâmetro, duro, doloroso à palpação super
ficial, liso, localizado na face lateral esquerda da bol
sa escrotal. Concomitantemente, sentia dor constan
te, de média intensidade, em ferroadas, na região 
lombar também esquerda, além de dor uretral cons
tritiva, com prurido no meato uretral, sem alteração 
com as micções. Tal nódulo aumentou progressi
vamente de tamanho, até atingir um diâmetro 
aproximado de 20 cm, sem aumento da intensidade 
dolorosa, até seis meses atrás, ocasião em que pl'O
curou um médico na cidade onde vivia, no interior 
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mineiro, que o encaminhou para este serviço. No 
exame físico do mesmo, à ectoscopia, salientava-se a 
presença de inúmeros nódulos disseminados pelo cor
po, duros, bem delimitados, móveis, indolores, sendo 
que um deles media cerca de 12 cm de comprimento 
por- 3 em de largura na região parieto-occipital es
querda e outro na pálpebra superior direita, levando a 
completa oclusão palpebral nesse olho. Apresentava, 
ainda, uma tumoração maior, de cerca de 15 cm de 
diâmetro, na região perineal, dura lisa e dolorosa, 
salientando-se na bolsa escrotal. 

Suspeitou-se de neurofibromatose dentre outras 
patologias, o que foi confirmado por biópsia e exame 
anatomopatológico. A tumoração perineal também 
foi biopsiada e teve o seguinte laudo anatomopato
lógico: "Sarcoma de células fusiformes, dispostas em 
faixas orientadas em sentido diversos; polimorfismo 
celular evidente e índice cariocinético elevado. 
Quadro histológico sugestivo de sarcoma". 

Fizemos a ressecção cirúrgica radical do tumor, 
com incisão perineal longitudinal, com retirada de 
margem de segurança máxima permitida pela to
pografia regional, com ressecção, inclusive, de um 
fragmento de 4 em de uretra, com correção plástica 
subseqüente. 

O resultado anatomopatológico da peça cirúrgica 
foi o seguinte: "Blastoma maligno mesenquimal de 
células fusiformes, dispostas em feixes. Pleomorfismo 
celular evidente e índice cariocinético elevado. Co
loração pelo Van Giesen e pelo tricrômico de Gomori 
sugere tecido conjuntivo fibroso. Conclusão - Sar
coma fusQcelular, fibrossarcoma". 

Após o procedimento cirúrgico, o paciente foi en
caminhado ao Serviço de Oncologia, onde foi insti
tuída a quimioterapia, cujo esquema é apresentado no 
quadro 1. 

QUADRO 1 

ESQUEMA DE QUIMIOTERAPIA 

Actinomicina D - 500 mg IV por pulso por dia x 5. 
Descanso de 14 dias. 

Adriamicina - 20 mg/m2 IV por pulso por dia x 
3. Descanso de 21 dias. 

Adriamicina - 20 mg/m2 IV por pulso por dia x 
3. Descanso de 21 dias. 
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Vincristina - 1,4 mg/m2 IV por pulso semanal 
x 4. 

Ciclofosfamida - 800 mg/m2 IV por pulso nas 
semanas 01 e 03. Descanso de 30 dias. Reiniciar o 
ciclo. 

DISCUSSÃO 

Um caso patológico de rara localização para o 
qual adotamos medidas terapêuticas atualmente 
preconizadas, ou seja, a cirurgia alargada com res
secção em bloco, incluindo boa margem de tecido 
normal em torno. No nosso caso, ainda foi possível a 
preservação da função sexual do paciente. 

Em tais casos, a exérese simples leva a 90% de 
recidiva, taxa esta que se reduz para 25% na cirurgia 
ampla e com ressecção de partes moles vizinhas e, 
ainda, para 18%, nos casos de amputação do mem
bro. A execução de radioterapia simplesmente leva a 
uma recidiva de 66% dos casos. 

A causa de morte geralmente é por doença 
metastática, sendo, por isso, indicada a quimiote
rapia com o emprego, principalmente, de adriami
cina, actinomicina D, vincristina e ciclofosfamida. 

RESUMO 

Os autores relatam um caso de fibrossarcoma do 
corpo cavernoso do pênis, que é uma entidade no-

Fig. 1 - corte do tumor: predomínio da população celular neoplás

tica. 
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sológica bastante rara, originada de uma degeneração 
maligna da neurofibromatose (Doença de Von Rec
k1in,ghauseri) , que acometia o paciente. O diagnóstico 
foi firmado após pormenorizado estudo do tumor com 
a realização de cavernografia, úretrocistografia, lin
fograt:J,a, citologia e, finalmente, biópsia tumoral. O 
tratamento consistiu de ressecção cirúrgica radical do 
tumor, com retirada de considerável parte de tecidos 
normais circundantes, complementado com qui
mioterapia. Transcorrido cel ca de um ano depois do 
tratamento, o paciente permanece sob controle, em 
bom estado, sem recidiva ou metástases. 

SUMMARY 

The authors described a case of fibrossarcoma of 
cavernous bodies of the penis, that is a very rare disor
der, arisen from the malignant degeneration of the 
neurofibromatosis (Von Recklinghausen's disease) 
that attacked the patient. The diagnosis has been 
made after minute studies of the tumor by means of 
cavernography, urethrocystography, cytology, lym
phography and tumor biopsy examinations. The 
patient has suffered a radical ressection of the tumor 
and some áreas of normal tissues and also received 
some chemotherapy. 

After one year about treatment, the patient con
tinues well and under medicaI control, with no rein
cidence or metastasis. 

Fig. 2 - aspecto cirúrgico da remoção do tumor. 
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FIBROSSARCOMA 

Fig. 3 - pós-operatório: foi deixado dftno e cateterismo de de· 
mora. 
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