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AOS COLABORADORES 

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

Todo e qualquer material deverá ser enviado à Sociedade Brasileira de 
Urologia, Rua Visconde de Silva, 52, salas 1103-1104, CEP 22.281, Rio de Janeiro 
(RJ), recebendo o autor um comprovante da entrega do artigo, que será submetido 
à apreciação do Conselho Editorial, o qual julgará da oportunidade de sua 
publicação e poderá propor modificações necessárias ao seu enquadramento nas 
normas da revista. 

Os artigos (em 2 vias), deverão ser datilografados em espaço duplo, com 
ampla margem e apresentação facilmente compreensível e metódica. As ilustrações 
deverão ter no verso, escrito a lápis, o nome do autor e o título do trabalho e virem 
acompanhdas das respectivas legendas. As cópias fotográficas devem ser tiradas em 
papel brilhante e os desenhos devem ser feitos a tinta preta (nanquim) sobre papel 
branco. 

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

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

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

O preço da assinatura anual é de Cr$ 600,00 para os sócios da SBU e de Cr$ 
1.000,00 para os não sócios. 

Mudança de endereços deve ser comunicada com a possível brevidade. 
Circunstâncias decorrentes do aumento de preços dos serviços gráficos 

obrigam-nos a suspender a oferta de separatas a nossos prezados colaboradores. 

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

Para as citações de livros, a referência deve ser assim estabelecida: autor, sobrenome em letras 
maiúsculas, seguido does) prenome(s) separado(s) do sobrenome por vírgula, ponto; título da 
publicação, em grifo ou negrita, ponto; número de edição, ponto; local de publicação, vírgula; editor, 
vírgula; ano de publicação, ponto, número de páginas ou de volumes (havendo mais de um). Ex.: 
RACE, RR & SANGER, R Blood groups in mano 4 ed. Philadelphia, F.A. Davis Co., 1962.231 p. 

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

O nome dos autores tanto pode ser indicado por ordem alfabética, como por ordem numérica da 
respectiva citação no texto do artigo, prevalecendo sempre, no caso de haver mais de um no mesmo 
trabalho, o do primeiro citado. 

NÃO SERÃO PUBLICADAS AS BIBLIOGRAFIAS 
QUE NÃO OBEDECEREM ÀS DISPOSIÇÕES ACIMA 

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

Discurso proferido pelo saudoso PROF. ADROALDO NEW A, como representante dos 
Delegados, na solenidade de abertura do XVII Congresso Brasileiro de Urologia. 
Hotel Nacional - Rio de Janeiro - Novembro 1979 

"Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Rio de Janeiro, 
Dr. Antônio de Pádua Chagas Freitas 
Excelentíssimos Senhores Ministros de Estado. 
Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde do Estado do 
Rio de Janeiro. 
Excelentíssimo Senhor Professor Ugo Pinheiro Guimarães, 
Decano da Presidência da Sociedade Brasileira 
de Urologia. 
Ilustríssimo Senhor Prof. Sérgio Aguinaga, dinámico 
presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. 
Demais autoridades presentes ou representadas. 
Senhoras e Senhores 

Caros colegas urologistas estrangeiros, a quem se confere, neste momento, por afetivida
de, episódica cidadania brasileira. 
Companheiros urologistas de todos os rincões deste país, que aqui viestes para o 
aconchego deste convívio. 
Relutei, por circunstancial limitação, para não desservir a este mandato, mas, submisso à 
ordem de comando, vejo-me na contingência de convocar inauditas potencialidades, que 
só a provação atiça, para me desincumbir da missão desvanecedora de saudar-vos nesta 
noite festiva e de bons augúrios, que todos formulamos, ao desenrolar deste XVII 
CONGRESSO BRASILEIRO DE UROLOGIA. 
Falando uma só língua e dispondo de um só tempo - este; agora em que aqui me tendes
padeço a dúvida de que não os alcançarei a todos, porque suponho heterogeneida~ nas 
motivações que os trouxeram até aqui. Retifico-me, porém, e ganho alento, quando, 
refeita a estupefata retina do impacto reluzente e multicolorido deste cenário, assim como 
se neutralizam os tons ao girar do miraculoso disco de Newton, um perpassar de olhos por 
sobre as vossas presenças me faz, a todos, ver-vos de branco. Sim, sómos todos médicos
homens de branco -, veteranos alquebrados, jovens sonhadores, madurões pragmáticos, 
mas todos homens de branco -liwrcados pelo mesmo estigma: o de viver para servir. A 
vós, assim homogeneizados, vos posso falar para ser entendido, porque é o meu o vosso· 
jargão. A vós vos posso confirmar e , também, para os que vos acompanham nesta festa, 
que a força aglutinante, que nos deslocou para este encontro, não é outra, senão, a da 
permanente compulsão perfeccionista de melhorar, para melhor servir. 
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EDITORIAL 

Caros colegas: 
Este momento festivo se intçrmeia ao do debate que, cedo, hoje iniciastes e a que amanhã 
dareis continuidade. Ao final, tereis apresentado vosso tema, ouvido e dialogado a 
experiência viva dos mais doutos e trocado muitos dos vossos transpirados cruzeiros pelos 
instrumentos mais diferenciados e exemplares da bibliografia mais palpitante e atual na 
especialidade. 
Perdoai-me o desabafo, mas receio que estejamos nos desvirtuando, sendo excessivamente 
técnicos. Creio que a nossa especialidade, a exemplo de outras, sobretudo no campo do 
diagnóstico, alcançou um nível pleno de suficiência para detectar com rigorosa precisão a 
maior parte, senão a totalidade, da patologia que nos é afeta. Produzam-se e comprem-se 
menos aparelhos, contenha-se a proliferação de escolas médicas e a formação, em 
avalanche, de especialistas, em troca dos bons e muitos destes já existentes e da formação 
de bons e bem selecionados médicos generalistas. Fundamentemos os nossos passos, e 
decisões ém estatísticas bem elaboradas. Reservemo-nos para curar, com seguran.;á j 

aquilo que a medicina preventiva não puder evitar. Esta é, certamente, uma preocupação 
que já acomete à lucidez das cerebrações que dirigem este nosso pobre país pobre. 
E que tem isto a ver com a nossa festa e com a vossa saudação? Muito, tudo, diria mesmo, 
porque, em verdade, ela é pretexto, apenas, para amenizar a aspereza de nossas graves 
responsabilidades, que se desnudam e se dissecam em eventos como este ... 
Vindo a esse propósito, sede benvindos, muito benvindos e tende a certeza da 
compensação do vosso esforço, porque vossa Sociedade não se descurou do seu papel e, 
regida pela mão segura e experiente de quem a pode reger bem, com a seleta programação 
deste conclave, vos proporciona uma rara oportunidade de aprimoramento técnico e 
atualização de conhecimentos especializados. Sociedade a vossa, a nossa - a que aspirais 
ou pertenceis - a Sociedade Brasileira de Urologia, madura de 53 anos, que se louva no 
exemplo sempre vivo e luminar dos seus pioneiros - diga-se Estellita Lins, Brandino 
Correia, Rolando Monteiro, Guerreiro de Faria, Ugo Pinheiro Guimarães e outros - no 
esforço titânico e polêmico dos que lhe mantiveram acesa a chama contra as intempéries
diga-se Cumplido de Santana -, na clarividência, na largueza de espírito e na força 
renovadora dos que lhe mudaram o perfil, tornando-a mais abrangente e congraçante -
diga-se Alberto Gentile e Sérgio Aguinaga, Rocha Brito e Campos Freire -, louva-se, 
assim, nossa Sociedade em toda essa história de esforço e dedicação para assumir e manter 
sua atual feição, sobretudo preocupada em apurar a qualidade técnica e ética dos seus 
filiados e defender, desassombradamente, seus direitos e prerrogativas neste momento 
grave em que se desarvora, claudicante e sem rumo certo, a medicina assistencial em nosso 
país. 
Já afirmava Szent Giorgii que "o sofrimento coletivo facilmente se transforma em 
abstração", de tal modo que "u'a morte é uma tragédia, cem mil mortes uma estatística". 
Reflitamos todos sobre essa curiosa assertiva e, talvez, possamos aceitar que aquilo 9u~ 
pouparmos em sofisticação para um atendimento individualizado, seja capaz de multlplt
car-se, sem prejuízo da precisão indispensável, em sóbria mas eficaz atenção para 
muitos ... 
Haverá pausas para outras alegrias entre as nossas atribulações ... Aproveitai, assim, do 
charme e da graça desta maravilhosa Cidade Maravilhosa - essencialmente feminina e 
encantadora. 
Sobretudo, aos nossos diletos colegas estrangeiros, que gentilmente atenderam ao nosso 
convite e que aqui vêm para mostrar sua respeitável experiência, será particularmente 
válida essa recomendação. 
Fazei deste Congresso um instante real de congraçamento, com vistas ao progressivo 
fortalecimento e ao prestígio de nossa Sociedade. 

Sede felizes durante ele. 

Muito obrigado." 
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flagrantes históricos da SBU 

Na sessão de 27.7.38, são recebidos como 
titulares da SBU os Drs. Clodival Filgueira e Mário 
S. Albuquerque. 

• • • 
Nessa mesma reunião, o Professor Guerreiro de 

Faria apresentou um trabalho sobre "Cisto solitário 
calciossificado do rim e urografia excretora". Fez a 
apologia desse tipo de exame radiológico utilizado 
no esclarecimento de caso observado no Serviço 
Cirúrgico do Professor Castro Araújo, da então 
Faculdade Nacional de Medicina (hoje UFRJ). 
Alongou-se sobre a semiótica urológica, chamando a 
atenção, inclusive, para o valor da "cromo
meatoscopia e do PSP". Valeu-se do clister opaco 
para mostrar a posição da massa renal (cisto), em 
sua posição retrocólica. O paciente foi submetido a 
uma nefrectomia e o exame histopatológico, realiza
do pelo Professor Abreu Fialho, confirmou a suposi
ção di agnóstica pré-operatória. O conferer· 'j"ta te
ce, ainda, considerações em tomo desses processos e 
cita a classificação de Israel, que indica a raridade de 
cistos intraparenquimatosos e, mais do que isso, o 
seu reconhecimento prévio. Deu enfase à etiologia 
mecano-inflamatória (Virchow), à neoplásica (Mi
chalowicz) e à congênita (Litulle e Verliac), esta 
última defendida no Congresso Francês de Urologia 
(1911). Situou o seu caso na teoria congênita, 
fazendo, a seguir, longo e detalhado estudo sobre a 
formação desses cistos calcificados, enquadrando-os 
como decorrência de restos embrionários persisten
tes no embrião e que se opacificam mercê da 
deposição de sais calcáreos. Conclui Guerreiro de 
Faria sua, longa apresentação projetando um filme 
sobre a técnica de nefrectomia adotada e, bem 
assim, a macroscopia e o diapositivo da histopato
logia. 
Não consta de ata registro sobre comentários, mas o 
Dr Dircêo Corrêa de Menezes, na Presidência da 
sessão, fez o elogio do trabalho, acentuando que a 
SBU já se habituara a ouvir com proveito a palavra 
do Professor Guerreiro de Faria. 

• • • 
Na ata da reunião de 11.7.38, presidida pelo 

Professor Guerreiro de Faria, consta a informação 
da chegada ao Rio (mas sem lhes citar os nomes) de 

ALBERTO GENTILE 

ilustres urólogos de Córdoba, Argentina, que foram 
recebidos por comissão constituída por Pinheiro 
Machado, Ugo Pinheiro Guimarães, Cumplido de 
Sant'Ana, Volta B. Franco e Aldo Januzzi. No 
expediente, Estelita Lins discorre sobre "aspectos 
cistográficos" das lesões renais. 

• • • 
No livro de atas, vêm-se duas pagmas em 

branco, onde se lê, com a data de 23.3.42, a 
inscrição "sem efeito". 

• • • 
De julho de 1938 a outubro de 1939, não há 

registro de atividade científica no livro de atas da 
Sociedade. 

• • • 
Em 9.10.39, foi eleita a seguinte Diretoria para 

reger os destinos da SBU em 1939/40. Para Presiden
te, o Professor Estelíta Lins; 1° e 2° Vices, os Drs. 
Jorge de Gouvêa e Brandino Corrêa; Secretário
Geral, o Dr. Arandy Miranda; 1° Secretário (não 
consta o nome do eleito); 2° Secretário, o Df. 
Bicudo Netto; 1° e 2° Tesoureiros, os Drs. Volta B. 
Franco e Ary Lindemberg; Orador, o Df. Murilo 
Fontes; Diretor de Arquivos, o Dr. Gilvan Torres; 
Diretor dos "Anais", o Dr. Hemani Legey; Comis
são de Sindicância, os Professores Guerreiro de 
Faria, Rolando Monteiro e Cumplido de Sant' Ana; 
Comissão Julgadora, os Professores Castro Araújo e 
Ugo Pinheiro Guimarães e o Df. Jesuíno de Albu
querque, e Comissão de Ciências Afins, os Professo
res Abdon Lins, Pinheiro Machado Filho e Pitanga 
Santos. Essa chapa foi eleita por aclamação. 

• • • 
Na sessão realizada em 16.10.39, foi empossada 

a Diretoria eleita na reunião anterior. Estelita Lins 
agradeceu a confiança. que em· si depositaram os 
consócios e ,apela para que os mesmos trabalhem em 
prol da SBU. Prometeu que, em sua gestão, se 
realizaria o li Congresso Brasileiro de Urologia. 
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FLAGRANTES HISTÓRICOS 

Em 27.3.40, a ata da sessão anterior, lida pelo 
Secretário Bicudo Neto, foi discutida e aprovada 
sem emendas. Nesta sessão, foram indicados e 
aceitos sócios titulares da SBU os Drs. Luiz Samis, 
Luiz Carlos Moreira da Silva, Everaldo Cardoso, 
Nadir Alencar, Renato Patrício, José Rios, Henri
que Jacinto, Ordival Gomes, João da Silva Vilela, 
Jaime Marques de Oliveira, Mário Machado Mon
teiro e Artur Fernandes Campos da Paz Filho. 

• • • 
Na ordem do dia (reunião de 27.3.40), falou o 

Dr. Gilvan Torres sobre o papel da "Sulfanilamida" 
no combate à blenorragia, informando que, em face 
de sua experiência, o "Eluron" tinha-se revelado o 
menos tóxico de preparados com esse sal. Lembrou 
à Casa a necessidade de se solicitar à Fiscalização da 
Medicina, órgão do Ministério da Educação e Saú
de, um absoluto controle no que respeitava a esse 
tipo de medicamento. Apesar de tudo, disse o Dr. 
Gilvan, a sulfanilamida é, no momento, a arma mais 
importante no combate efetivo a essa infecção. 
Comentaram esse trabalho Bicudo Neto, Arandy 
Miranda, Guerreiro de Faria e Estelita Lins. 
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Na primeira sessão de abril (não é mencionado 
o dia), lembra Estelita Lins o árduo trabalho que a 
SBU terá de enfrentar em 1940 (ano corrente), pois 
que, em setembro, realizará o 11 Congresso Brasilei
ro de Urologia. Informa, ainda, a seus colegas que 
instituiu um prêmio (medalha de ouro), a ser 
concedido, durante esse conclave, a autor do melhor 
trabalho sobre a especialidade. 

• • • 
A sessão de 22.4.40, foi realizada para a presta

ção de uma homenagem póstuma à inconfundível 
figura de urólogo que, na época, era o Professor 
Bernardino Maraini, da Argentina, eleito membro 
honorário da SBU em 1935. A reunião foi presidida 
pelo Professor Estelita Lins, que enalteceu as quali
dades morais e científicas do ilustre morto. Falaram. 
também, Cumplido de SanfAna, Ugo Pinheiro 
Guimarães (pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões). 
Rolando Monteiro, Pinheiro Machado e Guerreiro 
de Faria. Por igual, usou da palavra o Professor 
Achilles Araújo (pela Sociedade Brasileira de Trau
matologia) e o Embaixador do Chile (não é citado o 
seu nome), lembrando a fidalguia do cientista por 
ocasião de recente terremoto ocorrido em seu país. 



ecografia. nas 
doenças císticas dos ri ns* 
HA.\1ILTON JOSÉ BORGES - ROBERfO ROCHA BRITO 

- RONALDO ZULlAN - ADILSON PRADO. 
Departamento de Urologia do Ho,pital Vera Cruz - Campinas - S. Paulo 

Há mais ou menos 25 anos, foi iniciado o 
emprego do ultra-som, em urologia, como meio 
propedêutico, e, desde então, o seu uso foi sendo 
ampliado e os resultados obtidos, cada vez me
lhores. 

Na avaliação propedêutica das doenças císticas 
do rim a ultra-sonografia ocupa um lugar de desta
que baseado na sua alta capacidade de resolução c 
total inocuidade, pois utiliza energia não ionizante. 
Utilizamos o método Estático Modo B. com Escala 
Cinza, empregando transdutores de 3.5 MHZ e 
"cortes" com intervalos de lcm, com o paciente em 
decúbito ventral (cortes longitudinais), decúbito 
dorsal (cortes transversais) e oblíquas - anterior 
ipsolateral (cortes longitudinais). 

O fcixc de ultra-som, emitido por um transdu
tor (conversor de energia elétrica em energia sono
ra), atravessa os tecidos e, à medida que este feixe se 
encontra com tecidos com densidades diferentes, 
sofrerá maior ou menor atenuação, promovendo 
deste modo o surgimento dos ecos, os quais repre
sentam tecidos de maior densidade, fator determi
nante de maior reflexão sonora (fig. 1). As estrutu
ras císticas, por apresentarem conteúdo líquido, 
representam um meio homogêneo, no qual caracte
risticamente o feixe de ultra-som se propaga de 
forma intensa, sem reflexão e conseqüentemente 
sem produção de ecos, o que possibilitará a sua fácil 
identificação entre as estruturas sólidas vizinhas (fig. 
2). 

Encontramos, como vantagens do uso do ultra
som, o fato de ser inócuo, não necessitar contraste, 
ser de grande valia em pacientes com função renal 
comprometida, além de ter grande eficácia na dife
renciação de massas renais com padrão cístico e 
sólido, chegando à confirmação diagnóstica em 98% 
dos casos. 

A fácil diferenciação entre lesão expansiva 
intra-renal cística e sólida e a avaliação das paredes 
internas das estruturas císticas, bem como possibili
dade da demarcação cutânea da projeção da lesão 
cística, para subseqüente punção percutânea, real
çam a grande utilidade deste método na avaliação 
propedêutica ~enal. (fig. 3). 

'Trabalho apresentado no XVII Congresso Brasileiro de Urolo
gia, novo de 1979 - Rio de Janeiro 

A ultrassonografia permitirá também o diagnós
tico diferencial da dilatação piélica intra-sinusal e as 
lesões císticas ou coleções para-renais. 

Temos utilizado o ultra-som para o diagnóstico 
e estudo de pacientes com rins policísticos, o que nos 
permite um controle mais freqüente desses pacien
tes, sem sujeitá-los a exposições repetidas à radiação 
ionizante. Nos casos de cistos menores de 2cm de 
diâmetro, os resultados obtidos não são satisfató
rios, mas isso não compromete seu uso nesses 
pacientes (fig. 4). 

Lembramos também a importância do emprego 
de ultra-som nas crianças descendentes de portado
res de rins policísticos, podendo ser repetido quantas 
vezes forem necessárias, sem qualquer efeito maléfi
co, como seria o emprego de exames radiológicos. 

Apesar de todas as vantagens e facilidades da 
ecografia renal, deve-se ter em mente não ser ela um 
exame que, por si só, permita firmar diagnóstico em 
todos os casos, mas, sim, um exame que deve ser 
usado como complementação dos exames de rotina 
em urologia. 

CONCLUSÃO 

1 - A ecografia é um exame inócuo, de fácil 
execução com alto poder de resolução, de grande 
valor no diagnóstico e seguimento das doenças 
císticas do rim. 
2 - A ecografia é extremamente 6til na avaliação 
dos pacientes com função renal prejudicada e que 
apresentam imagens renais aumentadas, permitindo 
o diagnóstico e o seguimento da doença policística 
renal. 
3 - A ecografia permite-nos um acompanhamento 
seguro de crianças portadoras de rins policísticos, 
sem submetê-las aos riscos das exposições aos RX. 
4 - A eco grafia permite uma triagem segura dos 
. pacientes com lesão expansiva renal, no que se 
refere à diferenciação entre padrão cístico ou sólido 
dessas massas. 
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RESUMO 

Os autores apresentam sua experiência com a 
ecografia no diagnóstico e estudo das doenças císti-
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Fig. 1 - Reftexão do ultra-som, com intensidade diferente, 
tecidos. 

Fig. 2 - A-Urografia eJlcretora: massa expansiva renal esq. ~Ecografia: imagem ecolucente no rim êsquérdo,corresponden1te a 
cisto renal. 

figo 3 - A-Urografiaexcretora: rim esquerdo com deformidade calieial e massa expansiva pol8r inferior.' B-EcogratIa:' 
imagem ecolucente no pólo inferior do rim esquerdo e Imagem menor, do mesmo padrão, no pólo superior. 
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ECOGRAFIA 

C-Radiografia contrastada dos cistos renais, puncionados por via .... ' ... nlt;;nl~,. 
cistos, sem as I deformidades· anteriores. 

Fig. 4 - A - Urografta excretora: rins policísticos. B - Eeografia: cistos renais múltiplos, bilateralmente, maiores no rim esquerdo. 
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cas do rim. concluindo ser método de fácil execução. 
não agressivo e que oferece grande margem de 
segurança. sem. contudo. merecer um valor total
mente absoluto. 

SUMMARY 

The authors present their experience with the 
use of ultrasound for the diagnosis and study of the 
kidney cysticJdiseases. This innocuous and easy to do 
examination offers a great deal of confiability which 
is not absolute however. 
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estudo retrospectivo de 37 pacientes 
com tumor renal 

RONALDO C. GORGEN - WALTER J. KOFF 
De Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Faculdade de 

Medicina da U.F.R.G.S. 

Tumores malignos do parênquima renal ocu
pam o 13° lugar em freqüência entre todas as formas 
de câncer e são responsáveis por 3% dos tumores 
malignos!. 

Entre os tumores parenquimatosos, destaca-se 
o carcinoma de células renais como o mais comum 
(85%), sendo os restantes divididos entre tumores 
da pélvis renal e da cápsula. 

Grawitz descreveu o tumor, em 1883, e obser
vou a semelhança da cor amarela dos tumores renais 
com a córtex adrenal e sugeriu, então, que o mesmo 
poderia surgir de restos de adrenaP. 

Posteriormente, com os progressos da micros
copia ótica e eletrônica, pode ser observado que a 
maioria destes tumores originam-se de células epite
liais tubulares renais. Daí, que o nome carcinoma de 
células renais e adenocarcinoma de células renais 
parece mais apropriado que a antiga denominação 
de hipernefroma2

• 

Nestes estudos, são observados 37 pacientes 
com carcinoma de células renais tratados, entre 1973 
e 1979, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Entre 1973 e 1979, 37 pacientes com carcinoma 
de células renais foram internados no HePA. Para 
efeitos de estagiamento, foi usado o sistema propos
to por Flocks e Kadesky, e posteriormente modifica
do por Robison & cols8

• 

Estágio 1: Tumor confinado ao rim; gordura peri
renal, veia renal e gânglios linfáticos 
regionais, sem evidência de tumor. 

Estágio 2: O tumor envolve a gordura peri-renal, 
mas está confinado dentro da fáscia de 
Gerota; veia renal e gânglios linfáticos 
regionais, sem evidência de tumor. 

Estágio 3: O tumor envolve a veia' renal ou os 
gânglios linfáticos regionais, com ou 
sem envolvimento da veia cava ou 
gordura peri-renal. 

Estágio 4 Metástases a distância, secundárias ao 
carcinoma, presentes na admissão, ou 
envolvimento pelo tumor de estruturas 
viscerais contíguas. 
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Em nossa série, 83% dos casos foram detecta
dos nos estágios 2 e 3 (ver tabela I). 

Foram submetidos à exploração cirúrgica 34 
pacientes, sendo que, destes, 3 apresentavam inva
são de vísceras vizinhas que impediam a ressecção 
do tumor, tendo sido feita apenas biópsia. Um dos 
pacientes foi submetido a nefrectomia simples. Os 
demais foram submetidos à nefrectomia radical, 
tendo sido usado tanto o acesso por via toracoabdo
minaI 6, como a incisão transversa transperitoneal 
supra-umbilical em chevron4 (ver quadro 1). 

Esta operação inclui a remoção da fáscia de 
Gerota e de seu conteúdo intacto, com ligadura 
precoce da artéria e veia renal. A ressecção dos 
gânglios linfáticos regionais foi feita na maioria dos 
casos. 

O termo nefrectomia radical refere-se a esta 
operação, com ou sem remoção de gânglios liTÍfá
ticos3

• 

Apenas 1 paciente, no qual foi feita nefrectomia 
radical com ressecção parcial da veia cava\ morreu 
no pós-operatório imediato, sendo o óbito causado 
por complicações pulmonares. 

A radioterapia foi usada como tratamento adi
cional em 2 casos. Nenhum paciente se submeteu a 
cirurgia para ressecção de. metástases isoladas a 
distância. 

Embolização da artéria renal com "gelfoam" foi 
empregada em 7 pacientes, que foram posterionnen
te submetidos a cirurgia, com intervalos que varia
ram de 20 a 48 horas. 

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS 

Como é normalmente visto em outras séries, a 
incidência maior foi em pacientes -do sexo masculi
n09

, sendo vista com uma média de 4 para 1 (ver 
tabela II). 

O carcinoma de células renais raramente ocorre 
em pacientes com menos de 20 anos, aumentando a 
incidência com o auménto da faixa etária. 

Apenas 3 pacientes apresentaram a chamada 
tríade clássica de hematúria macroscópica, dor no 
flanco e massa palpável. A combinação de 2 destes 
sintomas ocorreu em 8 casos e hematúria foi vista em 
70% dos pacientes (ver tabela 3). 
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Foi encontrada policitemia em 5 pacientes, 
enquanto que anemia foi encontrada em 17. Foi 
detectada varicocele em 3 pacientes, todos no lado 
esquerdo. 

Um dos pacientes apresentou uma massa palpá
vel no abdômen, sendo submetido inicialmente à 
laparotomia exploradora, com ressecção de gânglios 
para-aórticos muito aumentados. O exame anato
mopatológico revelou carcinoma de células claras e 
na investigação posterior descobriu-se pequeno tu
mor no rim esquerdo medindo aproximadamente 2 
cm. 

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico pré-operatório de carcinoma de 
células renais permanece basicamente radiológico. 
Entre os métodos usualmente empregados, estão: 

a) urografia venosa com nefrotomografia, que 
permite com boa segurança o diagnóstico diferencial 
entre tumores e cistos renais. O cisto benigno 
simples apresenta-se como uma massa avascular, 
que é radiograficamente translúcida e uniforme, 
com separação nítida do parênquina renal. No 
carcinoma de células renais, estas características são 
contrária isto é, as margens da massa são indistin
tas do parênquima renal, a parede é espessa e a 
massa mostra algum grau de opacificação. 

b) arteriografia seletiva renal por meio de 
cateterização da artéria,femoral: permite visualiza
ção direta da vascularização renal. Em geral, carci
nomas de células renais são lesões bem vasculariza
das, com vasos tumorais típicos e com numerosos 
"shunts" A-V, que permitem passagem rápida de 
contraste para a veia renal. 

A injeção de adrenalina pode ser útil em casos 
de dúvida, uma vez que os vasos normais contraem
se e os vasos tumorais não respondem, ficando 
preferencialmente contrastados. 

Se, após estes procedimentos, não houver certe
za do diagnóstico, pode ser empregada a punção 
renal percutânea, sob controle fluoroscópico, para a 
biopsia definitiva. 

Ultra-sonografia e cintilografia renal são tam
bém métodos diagnósticos auxiliares, não sendo, 
entretanto, empregados rotineiramente. 

RESULTADOS 

Dos 37 pacientes observados, 19 morreram em 
consequência do carcinoma, sendo 13 nos primeiros 
2 anos, a maioria nos estágios 3 e 4. Dois pacientes 
em estágio 4, submetidos à nefrectomia radical, 
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morreram nos primeiros 6 meses após a cirurgia. 
Dos 18 pacientes vivos, apenas 6 têm mais de 3 

anos de sobrevida e 3 têm mais de 5 anos, sendo 1 do 
estágio 1 e 2 do estágio 2 (ver tabela IV). 

DISCUSSÃO 

Sendo uma estatística pequena e com pouco 
tempo de seguimento, pretendemos neste estudo 
apenas mostrar nossa experiência no tratamento 
desta patologia nos 6 anos de existência do Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre. 

Do que podemos notar, merece destaque o fato 
de que a maioria dos pacientes, por apresentarem 
uma patologia com sintomatologia muitas vezes 
inespecífica, chegam ao urologista com uma evolu
ção avançada, limitando a possibilidade de terapêu
tica curativa. 

Nos pacientes submetidos à nefrectomia radi
cal, usamos em 17 casos a abordagem renal, por uma 
incisão transversa transperitoneal supra-umbilical na 
forma da letra grega chevron. As principais vanta
gens que notamos com esta incisão foram o campo 
operatório amplo, a possibilidade de ligadura preco
ce dos vasos renais sem qualquer manipulação do 
tumor e a não-abertura da pleura. 

A embolização da artéria renal no pré
operatório facilitou bastante a ressecção do tumor, 
pela diminuição do sangramento transoperatório. 

Apesar das dificuldades acima mencionadas, 
esperamos que, com os novos métodos diagnósticos 
e formas de tratamento disponíveis, possamos pro
longar a sobrevida destes pacientes. 

RESUMO 

Foram observados 37 pacientes com carcinoma 
unilateral de células renais tratados entre 1973 e 
1979 no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

Para efeito de estagiamento. foi usado o sistema 
proposto por Flock~ e Kadeski, sendo encontrados 
83% dos pacientes em estágios 2 e 3. 

A incidência foi superior no sexo masculino, 
com uma média de 4 para 1" e a faixa etária mais 
comprometida foi a partir dos 50 anos. 

Apenas 3 pacientes apresentaram a chamada 
"tríade clássica", sendo a hematúria o sintoma 
isolado mais freqüente. 

Trinta pacientes foram submetidos à ncfrecto
mia radical, sendo em ·17 empregada a incisão 
transversa transperitoneal em "chevron" e em 13 a 
incisão tóraco-abdominal. 

Estão vivos e em controle 18 pacientes, com 
uma sobrevida de 5 anos (8,1%). 



TUMOR RENAL 

QUADRO 1 

QUADRO GERAL DE TRATAMENTO 

Tratamento 

1. Nefrectomia radical com incisão 
transversa supra -umbilical 
em "chevron" 
2. * Nefrectomia radical com 
incisão tóraco-abdominal 
3. Nefrectomia simples 
4. Nefrectomia radical mais 
radioterapia 
5. Embolização artéria renal 
(pré-operatória) 
6. Tumor irressecável 

* Nefrectomia radical por via 
tóraco-abdominal, com ressecção 
parcial da veia cava inferior. 

Tabela I 

Estágio N° de pacientes 

I 1 
11 13 
1/1 18 
IV 5 

Total 37 

Tabela 11 
Relação entre idade e sexo 

Idade Sexo 
em anos Masc. Fem. 

<40 O O 
40 - 50 5 2 
50 - 60 11 4 
60 -70 8 2 
70 - 80 5 O 

Total 29 8 

SUMMARY 

N°de 

pacientes 

17 

12 

1 
2 

7 

3 

% 

2,7 
35,1 
48,6 
13,6 

100 

Total 

O 
17 
15 
10 

5 

37 

Thirty-seven patíents with renal cell carcinoma 
were treated between 1973 and 1979. 

Pathologic staging according to Flocks and 
Kadeski was cmployed and 83% patients were in 
stagcs 11 and IH. 

TABELA 111 

Sinais, sintomas e N° de 
o' 

acrlados laboratoriais pacientes 10 

Hematúria 26 70,3 
Dor no flanco 12 32,4 
Massa pálpavel 11 29,7 
Emagrecimento 17 45,9 
Tríade clássica 3 8,1 
Anemia 17 45,9 
Policitemia 5 13,5 
Varicocele 3 8,1 

TABELA IV 

"Fol/ow- up" N° de N° de 
em anos pacientes pacientes 

vivos mortos 

< 1 5 8 
1-2 5 5 
2-3 2 4 
3-4 3 2 
4-5 1 O 
<5 " O L 

TOTAL 18 19 

Males JOIl1lnateJ thIS serres hy a 4: I ratIo and 
inciJence was higher in patients more than 50 years 
old. 

Only .3 patients prcscnted the so-callcJ "ClaSSIC 
triad"' and hematuria was the most common finding. 

Thirty patients underwent radical nephrectomy, 
17 through transverse upper abdominal "chevron"' 
incision ;nd 13 by thoracoabdominal approach. 

Eightecn patients are still alive and the five 
ycars s~lrvi\al was 8 ,1 r;,~,. 
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mesenquimoma do rim 
ANTÔNIO VINHAES - J. LUCIANO ARAUJO - LÍVIA 

CUNHA - ANÍBAL SILV ANY FILHO 
Da Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia (BA). 

INTRODUÇÃO 

Mesenquimoma define-se como um tumor com
plexo, onde se diferenciam tecidos diversos na sua 
natureza. A expressão, usada inicialmente por 
Stout, refere-se à origem mesenquimatosa dos deri
vados neoplasicamente desenvolvidos. 

No rim, a forma mais comum de tumor renal 
complexo é o tumor de Willms, também referido 
como adenossarcoma, nefroma embrionário ou em
brioma renal. Esta modalidade é ocorrência fre
qüente em crianças, excepcional no adulto. Sem 
dúvida, o blastoma metanefrogênico, com extraordi
nária potência prospectiva, faculta o aparecimento 
destas variedades complexas de tumor composto de 
rabdomioblastos, tecido mixomatoso, cartilaginoso 
e outros. 

Alguns casos de nefroblastomas em adultos são 
exemplos de mesenquimomas. Evans refere-se como 
"cânceres renais com tecidos indiferenciados sarco
matóides e pleomórficos". 

Tumor com esta riqueza em tecidos mesoblásti
cos também são referidos na literatura como "tumo
res mistos mesodermais". É possível que os tumores 
de Willms e adultos, reportados na literatura, sejam 
verdadeiramente tumores mistos mesodermais. 

DESCRIÇÃO DO CASO 

M. C. J., 44 anos, feminina, preta, doméstica, 
atendida em julho de 1979. 

Referia que, há três meses, começou a apresen
tar desconforto abdominal, diarréia, náuseas e vômi
tos. Procurou um serviço médico e foi medicada com 
"lomotil"; não apresentou remissão do quadro. 
Após trinta dias, começou a apresentar perda de 
peso, aumento de volume do abdômen e palidez, 
sendo, então encaminhada a um hospital, quando foi 
diagnosticado mioma uterino, recomendando-se ci
rurgia. Algum tempo após, houve acentuação do 
volume abdominal, com dor difusa, sem característi
ca especial, mais evidente na região lombar es
querda. 

O exame sumário de urina revelou 20 hemácias 
p/ campo; o RX simples do abdômen evidenciou 
massa volumosa, que ocupava todo o hemiabdômen 
esquerdo. 
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Dosagem de uréia e creatinina, normais; hemo
globina 8g%, hematócrito 26%. 

A urografia excretora mostrou tumor volumoso 
à esquerda, com deformidade do grupo calicial 
superior, estiramento; falta de enchimento das ou
tras porções. A arteriografia revelou volumosa mas
sa abdominal com calcificação à esquerda, suprida 
pela artéria renal esquerda, com múltiplos vasos 
neoformados. (fig. 1). 

Submetida a nefrectomia total esquerda, em 
12.7.79; o pós-operatório decorreu sem anormali
dades. 

A anatomia patológica revelou: macroscopia 
(fig. 2) - Rim esquerdo medindo 24 x 15 x 15 em 
nos diâmetros máximos, pesando 2.270g; superfície 
bosselada, coloração variada, com zonas amareladas 
e violáceas. Consistência elástica, tumor pálido ao 
corte, com áreas endurecidas, nódulos mal delimita
dos por septos, desiguais, firme, cor amarela viva 
pálida e áreas avermelhadas. Microscopia (fig. 3)
Tumor renal, constituído por túbulos forrados por 
células de aparência cubóide, núcleos pleomórficos, 
intensa proliferação de células fusiformes de núcleos 
hipercromáticos, pleomórficos, zonas delimitadas de 
tecido mixomatoso. Citoplasma acidófi10 intenso, 
com fibrilas, semelhantes a rabdomioblastos, com 
eventuais formações semelhantes a corpúsculos re
nais de aspecto embrionário. São numerosas as áreas 
de necrosf, o 

COMENTÁRIOS 

Na literatura revisada, não encontramos regis
tro de mesenquimona do rim. É evidente a raridade 
destes tumores representados pela proliferação de 
tecidos mesoblásticos. 

Encontramos citações esporádicas de mesenqui
momas nos diferentes órgãos, como cólon, corpo do 
útero, ovário, pele, fígado e pulmão. 

Em 1977, Stewart, tratando ratos com dimetil
nitrosamina, provocou o aparecimento de tumores 
benignos no rim. Após um ano, Hard, repetindo 
esta experiência, constatou o desenvolvimento de 
tumores mesenquimais em rins de ratos. 

O diagnóstico deste nosso caso foi difícil, não 
_ somente pela raridade do tumor, bem como pelo 
quadro sugestivo de mioma gigante do útero. A 
exclusão da metade do rim, evidenciada pela urogra-



MESENQUIMONA 

fia, foi o que nos levou a pensar num tumor renal, 
suspeita confirmada, posteriormente, através duma 
arteriografia renal seletiva. Com o advento de novas 
técnicas propedêuticas, é possível que, em futuro 
próximo, possamos fazer melhor diagnóstico pré
operatório. Bree publicou uma escala sonográfica 
para diagnóstico de tumores abdominais, inclusive 
sarcoma mesenquimal. 

Tem sido citado, na literatura internacional, a 
constatação de alguns casos de tumor de Willms de 
adultos. Jenkins, em 1931, relatou um caso de tumor 
de Willms, em adulto de 83 anos, e Twinem, em 
1946, publicou outro caso, em paciente de 75 anos 

de idade. Com os conhecimentos atuais de histopa
tologia, é possível que estes tumores reportados 
sejam verdadeiramente tumores mistos mesoder
mais. Na nossa opinião, este nosso caso inclui-se 
entre os tumores mistos mesodermais, pela evidente 
proliferação de tecido mesoblástico. 

Realizamos uma nefrectomia total como forma 
de terapêutica habitual para tumores malignos do 
rim, nada sendo conhecido da utilidade do emprego 
da radioterapia e da quimioterapia. 

RESUMO 
Os autores documentam um caso de mesenqui

mona renal em paciente do sexo feminino, com 44 
anos de idade. Discutem os achados na literatura e 
concluem que os tumores de Willms (nefroblastoma 
renal) em adultos, relatados na literatura, provavel
mente representam tumores mistos mesodermais. 
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pieloplastia com molde 
ureteral interno fixo 
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Os vários procedimentos cirúrgicos utilizados, 
para a correção de hidmnefrose secundária à obstru
ção de junção pielureteral, podem ser classificados 
em cinco principais categorias: 

a) Plastias em Y -V, ou uma de suas modifica
ções, como proposto inicialmente por Foley; 

b) Pieloplastias com retalhos, como as propos
tas por Scardino e Culp; 

c) Pieloplastias desmembradas, como a descrita 
por Anderson e Hynes; 

d) Ureterotomia intubada, descrita por Keys, 
em 1915, e popularizada por Davis; 

e) Eliminação de compressões extrínsecas. 
A pieloplastia desmembrada tem se mostrado 

superior aos outros métodos e é agora o mais 
utilizado pela maioria dos autores. A ressecção dos 
segmentos obstruídos e de parte do bacinete, quan
do necessário, remove a estenose e permite a 
anastomose em tecido normal. 

As plastias complexas, com retalhos de anasto
moses extensas, com a finalidade de preservar a 
continuidade entre o ureter e o bacinete, podem 
causar complicações devido à deficiência de supri
mento sanguíneo. Dentre estas, as mais comuns são 
as fístulas, infecções persistentes e formação de 
cálculos, recidiva de estenose, o que ocorre rara
mente na pieloplastia desmembrada. 

Há inúmeras controvérsias, no que diz respeito 
à utilização de molde ureteral e derivação urinária 
através de nefrostomia. Anderson (1963) relaciona o 
uso de molde e nefrostomia a infecções e maus 
resultados. 

Johnston (1977), Lai e Perlsmutter (1977), 
Williarns e Kenawi (1976) apresentaram trabalhos 
onde mostram excelentes resultados com o uso de 
molde e nefrostomia. 

A maioria dos autores é concorde em que o uso 
do molde em si é vantajoso; também concordam que 
o uso da nefrostomia e de exteriorização do molde 
predispõem à infecção, podendo, portanto, levar a 
complicações. 

A técnica por nós apresentada permite a utiliza
ção do molde sem exteriorização e sem derivação 
urinária 

* Trabalho realizado na Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo - Discipliha de Urologia - Serviço do 
Prof. Dr. Manoel T. Hidal. 
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TÉCNICA 

É realizada uma incisão lombar oblíqua e são 
seccionados os planos musculares. O ureter é isolado 
e separado, seguindo-se o isolamento até a junção 
pielureteral, fazendo-se em seguida a liberação com
pleta do bacinete.· A fáscia peri-renal é seccionada 
para que se descole a maior parte da face posterior 
do rim. São dados pontos de reparo no bacinete, 
demarcando o local onde será seccionado. A zona de 
estenose é totalmente ressecada, conjuntamente 
com a redundância do bacinete, se houver. O ureter 
é seccionado em cerca de 1,5 em ao longo de seu 
eixo longitudinal, a partir da extrenlidade, com a 
finalidade de se ampliar a boca anastomótica. Uma 
sonda de polietileno nO 8F é introduzida no ureter 
até chegar à bexiga. A parte superior da sonda ficará 
colocada dentro do bacinete, e nesta porção são 
realizadas inúmeras perfurações, que permitirão a 
fácil drenagem da urina. Um fio de mononylon 
transfixa a extremidade superior da sonda, penetra 
através do parênquima renal e é exteriorizado para a 
pele ,onde é fixado sobre um dedo de luva contendo 
gase no seu interior (fig. 1). 

A anastomose entre o bacinete e o ureter é 
realizada com pontos separados de dexon 5-0. Nos 
casos em que se resseque o excesso de bacinete, esta 
região é suturada com sutura contínua, utilizando-se 
o mesmo fio. É realizada drenagem através de 
contra-abertura, com dreno tubular. 

A cavidade é fechada por planos. No pós
operatório, o paciente permanece com sonda vesical 
aberta. O dreno é retirado no 3° ou 4° dias de pós
operatório. No lO" dia, retirada a sonda vesical e 
realizada uma cistoscopia para retirada do molde, 
que é liberado através da simples secção do fio de 
nylon que o prende à pele. 
Caso 1-Paciente do sexo feminino, com idade de 
20 anos, com história de enurese noturna desde o 
nascimento. Apresentava hematúria total e dor 
lombar bilateral há 2 meses. A urografia excretora, 
realizada em setembro de 1978, mostrou estenose de 
junção peilureteral bilateral. 

Em outubro de 1978, foi submetida à pieloplas
tia desmembrana à esquerda. Nesta operação, foram 
deixados molde e sonda de nefrostomia. 



PIELOPLASTIA 

No póS-operatório, apresentou acentuada supu
ração ao redor das sondas exteriorizadas pela região 
lombar. A urografia excretora, realizada em março 
de 1979, mostrou melhora acentuada da função 
renal à esquerda. 

Em maio de 1979, foi submetida a pieloplastia 
desmembrada à direita, deixando-se o molde de 
acordo com a técnica apresentada. Não apresentou 
qualquer complicação no pós-operatório. A urogra
fia de setembro de 1979 mostrou uma melhora 
acentuada da função renal bilateralmente. 
Caso 2 - Paciente do sexo masculino, de 17 anos, 
atendido em julho de 1978, com cólica renal esquer
da. A urografia excretora nesta ocasião mostrou 
retardo de eliminação à esquerda, com obstrução ao 
nível de junção pielureteral. O paciente abandonou 
O tratamento e ficou assintomático até junho de 
1979, quando apresentou novo episódio de cólica 
renal esquerda. A urografia excretora mostrou ex
clusão renal esquerda (fig. 2) e a pielografia ascen
dente mostrou acentuada hidronefrose, com obstá
culo ao nível de junção pielureteral (fig. 3). Foi 
então submetido à pieloplastia, de acordo com a 
técIÚca descrita. Evoluiu sem complicações pós-

Fig. 1 - Esquema que demonstra a colocação da sonda desde o 
baclnete até a bexiga e fixado à pele pelo rIO de nylon. 

operatórias. A urografia de setembro de 1979 mos
tra acentuada regressão de hidronefrose, com perfei
ta normalização da junção pielureteral. (figA) 
Caso 3 - Paciente do sexo feminino, de 29 anos, 
que apresentava história de ter sido submetida a 
nefrectomia esquerda há 12 anos atrás, não sabendo 
o diagnóstico. Apresentava dor lombar direita desde 
julho de 1977, ocasião em que a urografia excretora 
mostrou moderada hidronefrose direita com obstá
culo na junção pielureteral. A urografia excretora de 
outubro de 1978 mostrava que a lúdronefrose se 
acentuara. Em dezembro de 1978, foi operada de 
acordo com a mesma técnica. A evolução pós
operatória foi satisfatória e a urografia excretora de 
maio de 1979 mostrou melhora da excreção do rim 
direito. 
Caso 4 - Paciente do sexo masculino, de 18 anos, 
com história de hematúria total e dor lombar esquer
da, há 3 meses. 

A urografia de junho de 1979 mostrava hidrone
frose moderada à esquerda com obstáculo ao nível 
da junção piolureteral (fig. 5), o que foi confirmado 
pela pielografia ascendente. Operado neste mês e 
pela técnica descrita. Não houve qualquer complica-

FIg. 2 - Caso ~ 2. Paciente com cólica renal esquerda e urograf'l8 
excretora, mostrando exclusão renal do mesmo lado. 
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Fig. 3 - Mesmo paciente da figura anterior. Pielograim ascenden
te à esquerda, mostrando bidronefrose com obstáculo ao nível de 
junção pielureteral. 

ção durante o p6s-operatório e a urografia excretora 
de outubro do mesmo ano mostra uma melhora 
acentuada do processo (fig. 6). 
Caso 5 - Paciente do sexo masculino com 48 anos 
de idade. Apresentava história de cólicas renais 

eventuais à esquerda há 2 anos. A urografia excreto
ra mostrava acentuada hidronefrose à esquerda, 
com obstáculo aO nível da junção pielureteral e um 
cálculo de grupo calicial inferior. 

Havia agenesia renal direita, comprovada pela 
ausência de meato ureteral deste lado e renograma. 
Realizada a pieloplastia e retirada do cálculo, a 
evolução pós-operatória ocorreu sem intercorrên
cias. 
Caso 6 - Paciente do sexo masculino, de 17 anos de 
idade, que apresentava história de hematúria total 
há 1 mês. A urografia excretora mostrou múltiplos 
cálculos de bacinete e obstáculo na junção piolurete
ral. Na operação, realizou-se pielolitotomia e pielo
plastia, com evolução pós-operátoria sem complica
ções. 
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Fig. 4 - Mesmo paciente da figura anterior. 
Urografia excretora no r mês de pós-operatório, mostrando boa 
função renal à esquerda e diminuição da hidronefrose. 

CONCLUSÃO 

A modificação idealizada na maneira de coloca
ção do molde pode trazer vantagens interessantes, 
sob o ponto de vista de se conseguir uma boa 
permeabilidade de boca anastomótica e diminuir as 
vias de contaminação. Evita-se o desconforto causa
do pela sonda de nefrostomia e não há praticamente 
risco do molde ser deslocado de sua posição. Evita
se também a lesão do parênquima renal causada pela 
nefrostomia. Esta lesão, apesar de ser pequena, 
pode ser importante num rim que já apresenta 
hidronefrose. Apesar do pequeno número de casos 
operados por esta variação de técnica de pieloplas
tia, os resultados iniciais nos parecem bastante 
entusiasmadores. 

RESUMO 

Os autores apresentam uma nova maneira de 
colocação do molde ureteral, sem utilizar a nefrosto
mia na pieloplastia desmembrada. 



PIELOPLASTIA 

Fig. 5 - Caso ri' 4. Urografia excretora, mostrando hidronefrose à 
esquerda, com obstáculo ao nível da junção pielureteral. 

Um cateter ureteral, com múltiplas perfura
ções, é deixado desde o bacinete até a bexiga. Um 
fio de nylon transfixa o cateter na porção intrapiéli
ca, penetra através do parênquima renal e é exterio
rizado através da pele, onde é amarrado. 

Isto permite que se tenha um molde ureteral 
sem nefrostomia e sem exteriorização do cateter 
através da pele e, portanto, com menos risco de 
infecção. 

São apresentados os resultados de seis casos 
operados. 

SUMMARY 

Theauthors present a new mode of implanta
tion of the ureteral splint without performing a 
nephrostomy on dismembered pieloplasty. 

An ureteral catheter with multiple perforations 
is left from the renal pelvis to the bladder. A nylon 
wire perforates the catheter on this intrapelvic 
portion, goes through the renal parenchyma and is 
attached to the skin; this procedure allows the 
ureteral splint to stay on the skin with minimal risk 
of infection. 

6 - Mesmo caso da figura anterior, mostrando a urografia no 
4· mês de pós-operatório, com melhora da hidronefrose. 
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INTRODUÇÃO 

Durante os últimos anos, um número crescente 
de relatos tem sido publicado na literatura mundial, 
a respeito de tumores ureterais benignos, sendo que 
os pólipos fibrosos incidem numa proporção aproxi
mada de 25% destes tumores. São, ao que parece, 
próprios do adulto, sendo infreqüentes em crianças, 
havendo somente oito casos publicados na litera
tura. 

O sítio predileto de sua apresentação tem sido o 
terço superior do ureter, sendo mais citado o apare
cimento à esquerda. Não se notou relação quanto ao 
sexo, sabendo-se, no entanto, que é mais freqüente 
entre a 4a e 5a décadas de vida. A hematúria é o sinal 
cardinal (50%). 

CASO RELATADO 

TRPN, 36 anos, masculino. branco, brasileiro, 
médico, natural de Campo Grande (MT) e residente 
em Mafra (SC). 

Paciente admitido após episódio de hematúria 
do tipo total, e sensação de peso na região suprapú
bica. 

Exame físico - normal. 
Ao laboratório - Exame parcial de urina com 

presença de hemácias, sendo os demais exames 
todos normais. 

Urografia excretora, com ureterotomografia, 
mostrou falha de enchimento em porção
(1/3) distai do ureter esquerdo, numa extensão de 
aproximadamente 5cm, alongada, com alguma mo
bilidade. Não havia comprometimento alto nenhum. 

Com o diagnóstico de tumor ureteral, o pacien
te foi submetido à exploração cirúrgica, que revelou 
uma tumoração polipóide, de aspecto vermicular, de 
coloração rósea e superfície lisa. Procedeu-se à 
ressecção da formação polipóide, com cauterização 
de sua base de implantação. 

O exame anatomopatológico mostrou tumora
çào polipóide fibrosa, benigna, do ureter terminal 
esquerdo. 

No pós-operatório, evoluiu bem, encontrando
se atualmente assintomático. 
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DISCUSSÃO 

Diferindo do apresentado na literatura mundial 
sobre os pólipos fibrosos do ureter, neste caso a 
localização era no 1/3 inferior do ureter esquerdo, 
embora a sintomatologia, hematúria e dor estives
sem presentes. 

É de grande valia o aspecto radiológico forneci
do pela urografia excretora com ureterotomografia 
associada, que nos possibilitou visualizar uma falha 
de enchimento no 1/3 inferior do ureter esquerdo, 
embora a sintomatologia, hematúria e dor estives
sem presentes. 

É de grande valia o aspecto radiológico forneci
do pela urografia excretora com ureterotomografia 
associada, que nos possibilitou visualizar uma falha 
de enchimento no 1/3 inferior do ureter esquerdo, 
bem nítida, alongada, com aproximadamente 5 cm 
de comprimento, superfícies regulares, mostrando 
discreta mobilidade, podendo-se reconhecer a base 
de implantação. Este aspecto diferia nitidamente do 
aspecto radiológico das tumorações malignas, urete
rais, coincidindo com o que está descrito a esse 
respeito. 

O tratamento conservador, nestes tumores, é 
defendido por Vest, levando-se em conta o caráter 
de benignidade destas lesões, não havendo casos de 
recidiva descritos. 

RÉSUMO 

É relatado um caso de pólipo benigno do 
ureter, dando-se ênfase ao aspecto radiológico, 
obtido através da ureterotomografia, e ao tratamen
to cirúrgico instituído. Uma revisão bibliográfica do 
assunto é apresentada. 

SUMMARY 

A case of benign ureteral polyp is reported. The A. 
A. emphasizes radiologic aspect, obtained through 
ureterotomography, with good results of surgi cal 
treatment. 
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INTRODUÇÃO 

Os pólipos fibroangiomatosos são neoplasias 
benignas, de origem mesodérmica e raros, muito 
embora o primeiro tumor benigno tenha sido descri
to por Lebert, em 18611

• Representam, aproximada
mente, 20% das neoplasias ureter ais benignas, e 2 a 
41 % de todos os tumores ureterais 2, incluindo os 
malignos. 

Até 1943, haviam sido relatados 6 casos de 
pólipos ureterais mesenquimatosos 6, e, de 1960 até 
fevereiro de 1979, conseguimos catalogar um total 
de 35 casos.4,6,7. O diagnóstico diferencial é de 
extrema importância, uma vez que, nos pólipos, a 
conduta cirúrgica preconizada, pela maioria dos 
autores, é a simples excisão, como relatado neste 
caso. 

RELATO DO CASO 

S.F.R.R., paciente do sexo feminino, 31 anos, 
cor branca, casada, profissão: do lar. Internada em 
22-01-79, com queixa de dor no flanco direito, em 
cólica, irradiada para o hipogástrio, com hematúria 
franca, há três meses. 

Relatou tel: sido tratada como infecção urinária, 
por duas vezes, em outro serviço. Solicitados exames 
complementares: uréia, creatinina, urina I com 
bacterioscopia do sedimento, que foram nonnais: 

O hemograma revelou uma anemia nonnocrô
mica, nonnocítica de grau moderado. A urografia 
excretora e a tomografia do ureter iliaco apresenta
ram falha de enchimento, de mais ou menos 12 em, 
regular, com dilatação ureteral local de pequena 
intensidade e ausência de uronefrose (figs. 1,2,3,4 e 
5). 

Submetida à cistoscopia em 26-01-79, apresen
tando meatos ureterais e bexiga sem anormalidades, 
sendo cateterizado o meato ureteral direito para 
pielografia ascendente (figs. 6 e 7), evidenciando-se 
uma falha de enchimento de contornos lisos, regula
res, bastante móvel à mobilização do cateter urete
ral, não apresentando sangramento. No mesmo dia, 
foi realizada a exploração do ureter ilíaco, extraperi
toneal, sendo o mesmo encontrado dilatado, com 
uma formação intraluminar flácida e móvel à palpa-
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ção. Procedida a ureterotomia, no sentido longitudi
nal, houve um afloramento súbito, sob pressão, de 
uma formação pediculada, de aspecto vermiforme, 
com consistência firme e elástica. 

Tratando-se de um tumor benigno, optamos 
pela urecterectomia, tendo "ido retirada a implanta
ção ureteral com o tumor e aproximadamente 1 cm 
de ureter normal, de cada lado da mesma. A 
reconstrução ureteral foi realizada pela técnica em 
biseI, deixando-se uma sonda ureteral por três dias. 
A evolução pós-operatória foi sem complicações, 
tendo a paciente alta no sétimo dia. 

CONSIDERAÇÕES 

A incidência dos pólipos ureterais em relação 
ao sexo, localização e idade é controvertida. Alguns 
autores relatam a proporção de 3:1, com predomi
nância no sexo masculinp7. A localizaçãopreferen
ciaI é dada por alguns, como o terço inferior do 
uretei', enquanto para outros a predominância é no 
terço superior5·6• 

Incidindo com maior freqüência, na quinta e 
sétima décadas etárias2, para Banner e cols. 7, foi o 
adulto jovem o mais acometido. 

Os sintomas mais freqüentes são: episódios de 
hematúria franca, em 83% dos casos, e dor no 
flanco, em 22%3. 

Na Uivgrafia excretora e na pielografia ascen
dente, os pólipos aparecem como falhas de enchi
mento, longas, de aspecto cilíndrico, com limites 
precisos, acompanhados de dilatação a montante do 
sistema excretor, permitindo, entretanto, a passa
gem do contraste. Pode ocorrer a projeção do tumor 
pelo meato ureteral, na bexiga, ou invaginação do 
ureter como uma verdadeira "telescopagem", nos 
grandes pólipos. 

A importância do diagnóstico preciso, entre 
neoplasia ureteral maligna e benigna, está na dife
rença radical das condutas assumidas. 

O pólipo, apresentando hematúria episódica e 
esporádica, apresenta falha de enchimento de limi
tes precisos, livre, sem aspecto invasivo, respeitando 
a luz ureteral. Macroscopicamente, possui superfície 
lisa, brilhante, de consistência firme e não sangran
do facilmente ao toque. 



PÓLIPO URETERAL 

Fig. 1 - Urografia excretora, mostrando função normal, com 
falba de enchimento no ureter ilíaco. 

Fig. 2 - Radiografia localizada, do ureter ilíaco, na urograr ... 

Fig. 3 - Tomografia ureteral, evidenciando Caiba de enchimento 
tumoral. 

Fig. 4 - Detalhe da tomognú .. uretral. 
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Fig. 5 - Detalhe da tomografia ureteral. 

Fig. 6 - Pielograflll ascendente em fase de enchimento, mostrando 
a mobilidade tomoral. 
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Fig. 8 - Fotografia do pólipo, mostrando a implantação e<Ó ureter 
normal ressecado. 

Marcos




PÓLIPO URETERAL 

Fig. 9 - Detalhe da peça. mostrando a extensão do ureter normal 
ressecado. 

Fig. 10 - Macrofotografia da formação poliposa (peça fixada em 
formol). 

A conduta cirúrgica frente aos pólipos deve ser 
sempre conservadora, procedendo-se a ureterecto
mia segmentar com a retirada do tumor e do seu 
pedículo, cercado mais ou menos de 1 cm de ureter 
normal, com reanastomose de reconstrução do trân
sito urinário pelas técnicas usuais. 

Kim e cols.3 apresentaram seis casos assim 
tratados, com seguimentos de 3 a 25 anos, sem 
recidivas. 

Fig. 11 - Microfotografia em pequeno aumento, 
erosão parcial da superfície, com intensa proliferação vascular e 
edema do estroma cQnjuntivo (H. E. 40X). 

A conduta preconizada, nas neoplasias malig
nas do ureter, é a radical, com nefrureterectomia 
tota12 e retirada do ureter intramural, através -de 
incisão vesical em raquete. Mais recentemente, 
encontramos trabalhos com cirurgia conservadora, 
em neoplasias malignas, especialmente em casos de 
rim único, com seguimento ainda por se avaliar. 

EXAME HISTOPA TOLÓGICO 

Macroscopia - O material recebido consta de 
uma secção de um tecido de cor róseo-amarelada, 
medindo 3,5 x 1,6 cm. Este tecido tem aspecto que 
lembra mucosa. Em uma de suas extremidades, 
notamos uma formação pediculada, filíforme, de cor 
vermelha acinzentada e medindo 8,1 x 0,5 cm. O 
material é fctografado, recortado e as amostras 
enviadas para exame histopatológico. 

Microscopia - O exame histopatológico mostra 
um pólipo constituído por tecido fibroso, contendo 
numerosos vasos sanguineos, preenchidos por hemá
cias. O pólipo está parcialmente revestido por epité
lio transicional. Ele está aderido a uma secção do 
ureter, a qual mostra camada muscular lisa intacta. 

Diagnóstico - Pólipo fibrovascular do ureter -
(Instituto de Anatomia Patológica e Citopatologia 
de Campinas - Drs J. Plutarco R. Lima, Marcelo 
Alvarenga e Fortunato B. Palhares). 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de pólipo 
ureteral de origem mesenquimal, fibroangiomatoso, 
recoberto por urotélio e localizado no ureter distaI. 
A conduta cirúrgica adotada foi un::terectomia par
cial e reconstrução ureteral, com anastomose térmi
no- .erminal em biseI. 
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Fig. 12 - Microfotografia com detalhe da área mais profunda, . 
mostrando vasos congestos com espessamento da parede (n. E. 
200X). 

SUMMARY 

The authors report on a ureteral benign polyp 
of mesodermal origin, fobroangiomatous, covered 
by normal urothelium, in the lower third of the 
oreter. The patient was treated by parcial ureterec
tomy and conserva tive surgery, because it is a benign 
tumor and must be adequately treated by local 
excision and plastic ureteral reconstrution. 
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ureter ectópico 
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JOSÉ SCHEINKMAN. 

Do Hospital Universitário Antônio Pedro (UFF) - RJ. 

INTRODUÇÃO 
Embora qualquer posição do meato uretera!, 

fora da extremidade da barra interuretérica, caracte
rize o ureter ectópico, na prática observamos maior 
interesse clínico naquelas aberturas, situadas fora 
dos limites da bexiga. 

A incidência do ureter ectópico é acentuada no 
sexo feminino, ocorrendo numa proporção aproxi
mada de 6 para 1. 

Observamos, também, uma incidência maior 
nos casos de duplicidade ureteral. Cerca de 70% dos 
ureteres ectópicos com abertura extravesical estão 
associados a esta anomalia, sendo que o segmento 
ureteral, freqüentemente envolvido, é aquele que 
drena o segmento superior do rim duplicado. 

A incidência de duplicidade bilateral, associada 
à ectopia bilateral, é de 10%. 

O ureter origina-se do broto que nasce da 
porção terminal do conduto mesonéfrico, em tomo 
da quinta semana de vida embrionária. Posterior
mente, com a incorporação do segmento terminal do 
conduto mesonéfrico ao seio urogenital, isto é, 
aquele situado abaixo do ponto onde nascera o broto 
ureteral, ambos, conduto mesonéfrico e ureter, 
passam a ter aberturas separadas no seio urogenital, 
futura bexiga. 

Os fatores embriológicos, que levam à abertura 
ectópica do ureter, parecem ser: 

1 - A posição alta do broto ureteral no conduto 
mesonéfrico. 

A posição mais cefálica do broto ureteral, que 
comumente ocorre nos casos de duplicidade, retarda 
o seu processo normal de incorporação ao seio 
urogenital. Isto toma, freqüentemente, o ureter, 
que drena o segmento superior do rim duplicado, 
ectópico, com abertura no colo vesical, uretra e 
vestíbulo vaginal. Excepcionalmente, o ureter pode 
abrir no interior de um divertículo uretral. 

2 - Vesdgios de estruturas mesonéfricas. 
O conduto mesonéfrico, no embrião do sexo 

feminino, sofre regressão na fase de diferenciação 
sexual, permanecendo sob a forma de estruturas 
vestigiais, denominadas de conduto de Gartner, que 
se estende desde o ligamento largo até o vestíbulo 
vaginal. A conexão destas estruturas a órgão de 
origem mülleriana parece explicar as aberturas do 
ureter na vagina, cérvix e útero. Segundo Arey, 25% 
das mulheres apresentam tais estruturas vestigiais. 

3 - Erro de divisão da cloaca. 
Um defeito na divisão da cloaca pelo septo uro

retal seria a causa dos excepcionais casos de abertura 
ectópica do ureter no reto. 

Os sítios de ectopia ureteral, encontrados com 
mais freqüência, são, em ordem decrescente: vestí
bulo vaginal, uretra e vagina. 

QUADRO CLÍNICO 

O quadro clínico do ureter ectópico, com aber
tura além do 'esfíncter externo, é aquele de perda 
urinária com episódios de micções normais. 

Este quadro, em paciente com suficiente treina
mento de coiltrole miccional, selaria o diagnóstico e 
deixaria a falsa impressão de que esta anomalia é 
facilmente diagnosticada. Porém, devemos salientar 
que, na prática, tal facilidade nem sempre se verifi
ca, pois esta sintomatologia, até certo ponto clara e 
bem definida, assume na maioria das vezes padrões 
bizarros, como, por exemplo: 

- A paciente só perde urina quando assume a 
posição ortostática, permanecendo seca quando dei
tada. 

- A perda urinária só aparece após algum 
tempo, depois do primeiro parto ou cirurgia que 
tenha produzido suficiente relaxamento da muscula
tura pélvica. 

- A perda urinária da infância poderá diminuir 
ou desaparecer por coqseqüente diminuição ou 
perda da função renal, respectivamente. 

Todas estas variantes tomam o diagnóstico 
muitas vezes difícil, fazendo com que 50% destas 
pacientes com ectopia ureteral cheguem à idade 
adulta sem diagnóstico, sendo rotuladas, erronea
mente, de enurese, bexiga neurogênica, incontinên
cia urinária de esforço, etc. 

Estas variantes do quadro sintomatológico 
ocorrem devido ao fato de: 

- o ureter ect6pico que abrir na uretra passa 
através do colo vesícal e esfíncter externo. Este 
poderá comprimi-lo, impedindo a contfnua drena
gem de urina. 

- a perda urinária, proveniente de um ureter 
ectópico, pode estar associada a uma incontinência 
urinária verdadeira, por falha do desenvolvimento 
neuromuscular do mecanismo de contenção. Esta 
possibilidade, além de dificultar o diagnóstico, deve-
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rá ser lembrada e explicada à paciente ou seus 
responsáveiS, pois estas pacientes continuam, embo
ra em menor proporção, a perder urina após a 
cirurgia. 

- o segmento ureteral dilatado pode conter a 
pouca quantidade de urina secretada por um seg
mento renal atrófico. 

APRESENTAÇÃO DE TRÊS CASOS 

Caso 1 - Menina branca, de nove anos, 
apresentava como queixa principal episódios incons
tantes de perda urinária desde a infância, tendo sido 
tratada de enurese por longo tempo. 

O exame físico da paciente não revelou nada de 
importante, a não ser uma dermatite amoniacal, 
verificada por ocasião da inspecção da genitália. 

A urografia mostrou rim e ureter esquerdos 
normais, sendo que o rim direito mostrava-se atrófi
co, com retardo de eliminação do contraste, sem 
ureterograma. 

A uretrocistoscopia mostrou bexiga de aspecto 
normal, à exceção do trígono, que apresentava 
somente a metade esquerda da barra interuretérica 
(hemitrígono), com meato ureteral esquerdo tópico. 
A uretroscopia mostrou abertura ectópica do ureter 
direito na parte médía da uretra, cateterismo deste 
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ureter, e posterior pielografia retrógrada, confirma
ram o achado endosc6pico (figs. 1 e 2). 

A paciente foi submetida a uretroneocistosto
mia, com dissecção da porção distaI do ureter, tão 
baixo quanto foi seguramente possível, pois acredi
tamos que a retirada do coto ureteral nem sempre é 
necessária, além de envolver riscos cirúrgicos, tais 
como lesão do ureter ipso-Iateral, nos casos de 
duplicidade, ou do esfíncter urinário. 

Após a cirurgia, a paciente continuou, embora 
em menor proporção, a perder urina, o que foi 
atribuído a falha do desenvolvimento neuromuscular 
do mecanismo de contenção. 

Caso 2 - Menina branca, de oito anos, bom 
estado geral e desenvolvimento normal. Foi encami
nhada à Urologia com diagnóstico de enurese, a fim 
de ser submetida à propedêutica especializada, uma 
vez que a paciente não melhorou com os tratamen
tos habituais. 

Na história urológica, não se verificava perda 
constante de urina, mas episódios de vazamentos, 
que pioravam à noite, durante o sono. 

A inspecção da genitália externa, mostrou pe
quena dobra de mucosa, junto do intróito vaginal. 
Embora em repetidos exames anteriores tenha sido 
dado como normal, conseguiu-se demonstrar · a de-



URETER EcrÓPICO 

Fig. 3 - Abertura ectópica do ureter DO intróito vaginal. 

sembocadura ectópica do ureter naquela dobra de 
mucosa (fig. 3). Isto foi possível em face da suspeita 
diagoóstica levantada, porquanto não havia perda 
de urina nesse local, por ocasião do exame. 

Após a confirmação diagoóstica através de 
exame radiológico, o tratamento curativo consistiu 
de heminefrectomia polar esquerda do segmento 
renal superior drenado pelo ureter ectópico. 

Caso 3 - Mulher branca, de 32 anos, foi 
encaminhada pela Ginecologia, para exame endos
cópio de rotina, antes de ser submetida a cirurgia 
para incontinência urinária de esforço. 

A cistografia estática mostrava abaixamento 
retrotrigonal, com perda do ângulo da co~ssura 
posterior. Não se observavam alterações uretrais. 

Na cisturetroscopia, observou-se, além dasalte
rações já mencionadas na radiologia, a existência de 
um trígono normal, com dois meatos ortotópicos. A 
nível do esfmcter urinário externo, observou-se um 
orifício com aspecto de divertículo uretral. Como 
nesses divertículos sempre se deve levantar a hipóte
se diagnóstica de desembocadura ectópica, foi feita 
uma tentativa, que resultou em cateterismo de 
ureter ectópico. A pielografia retrógrada mostrou 
segmento renal superior esquerdo atrófico, pratica-

Fig. 4 - Pielografia retrógrada. Segmento renal superior esquer
do atrófico, com dilatação do sistema pielocalicial. 

mente sem função (fig. 4), o que contribuiu para 
dificuldade diagonóstica. 

Esta paciente não foi submetida a cistopexia, 
mas, sim, a heminefrectomia do segmento superior 
afetado. 

CONCLUSÃO 

Os autores procuram salientar que: 
1 - o diagnóstico do ureter. ectópico nem 

sempre é fácil, em virtude do quadro clínico bizarro 
que o mesmo poderá apresentar. 

2 - após o tratamento, a perda urinária poderá 
persistir em virtude de problema neurqmuscular do 
mecanismo de contenção. 

3 - a dissecção da porção distaI do ureter, até 
sua abertura ectópica na uretra, nem sempre é 
necessária, além de envolver riscos de lesão do 
esfíncter urinário ou do ureter ipso-Iateral, nos casos 
de duplicidade. 

SUMMARY 

The authors present three cases of ectopic 
ureteral orifices. 
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Comments are made regarding the incidence, 
embriologic aspects, clinicai presentations and diffi
cuIty on diagnosing this anomaly. 
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compl icação pós-operatôria 
de derivação urinária definitiva 
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Do Hospital Geral de Jacarepaguá - INAMPS. Rio (RJ). 

INTRODUÇÃO 

Até O presente, permanece discutível qual seria 
dentre as derivações urinárias a que melhor se 
proporia para tratar de patologias que se apresentas
sem indicadas para tal terapêutica. 

Muitos urologistas começaram a abandonar a 
ureterossigmoidostomia como método preferencial 
de derivação, quando Bricker descreveu o conduto 
ileal, 25 anos depois. Assim, os incidentes de acidose 
hiperclorêmica, em cerca de 70% dos pacientes, a 
pielonefrite, a hidronefrose e ocasionalmente falên
cia renal tardia, citadas como complicações mais 
freqüentes da ureterossigmoidostomia, serviram de 
instrumento para dissuadir muitos especialistas para 
o uso de tal derivação. 

O câncer de bexiga constitui a indicação mais 
comum para a cirurgia (como tentativa de cura 
associada a cistectomia total ou paliativa), embora 
doenças benignas, tais como desordens importantes 
da micção, estenose uretral, tuberculose, bexiga 
neurogênica e anomalias congênitas (extrofia vesi
cal, p. ex.) também sejam citadas. 

Importância capital se dá ao preparo colônico 
prévio mecânico e antibioticoterápico, assim como 
ao perfeito estudo para avaliar-se continência esfinc
teriana adequada. 

Como complicações pós-operatórias imediatas 
(precoces), citaríamos como principais a infecção de 
parede, íleo prolongado, problemas cardiovascula
res e pulmonares, acidose, evisceração, septicemia e 
peritonite; tardias - pielonefrite, acidose, cálculos, 
hérnias, fístulas, proctite, incontinências. 

Estatísticamente comparando a literatura, 2/3 
apresentam complicação significativa pós-operatória 
imediata ou tardia. A urografia excretora é normal 
em 2/3 dos casos; 1/5 com discretas alterações 
(variando de alterações discretas unilaterais, mode
radas ou severas até o não-funcionamento de 1 
unidade renal). 

Acrescente-se ao fato que a presença do tubo 
retal e do "splint" uretral diminui, no pós
operatório (6 a 10 dias), a acidose hiperclorêmica, 
hipopotassêmica. O aumento da uréia deve-se a que 
a reabsorção no cólon está aumentada e apenas a 
solução de SchoIl (quantidades diárias 90 a 150 

mEq) e ou terapia bicarbonatada controlam facil
mente a acidose - 2/3 dos casos. 

Os portadores de ureterossigmoidostomia em 
sua estada no hospital são colocados elll terapia 
antibiótica e, subseqüentemente, mantidos acompa
nhados em regime supressivo, geralmente com sulfa 
ou nitrofurantoina. Como contra-indicações relati
vas da ureterossigmoidostomia, incluem-se insufi
ciência renal (predispõe acÍdose), ureter dilatado, 
incontinência fecal ou outras doenças do retossig
móide. Uma complicação citada na literatura é a 
ocorrência de tumor implantado no cólon após a 
derivação. 

Já o conduto ileal de Bricker é freqüentemente 
o método mais largamente usado nas derivações 
urinárias. O segmento da anastomose ureteroileal 
tem resutado de menor incidência de estenose e 
obstrução. A acidose hiperclorêmica é, entretanto, 
ma1s comum que com a ureterossigmoidostomia. 

A incidência de pielonefrite permanece signifi
cativamente nas séries analisadas e ocorre uma 
variedade de problemas com o estorna, além das 
complicações naturalmente encontradas, tais como 
íleo paralítico prolongado, obstrução intestinal e 
evisceração, em muitos casos estudados. 

Cirurgicamente, qualquer técnica simplificada e 
com tempo definido menor parece ser vantajosa, 
além da ausência de problemas no dispositivo de 
coleta externa (substituído no cólon por uma forma 
de controle urinário normal). A presença do estoma 
onera economicamente, além de trazer implicações 
sociais e psíquicas desfavoráveis na maioria dos 
pacientes, que não são preparados para assim viver, 
ocorrendo problemas gravíssimos com desequilí
brios psico-emocionais, havendo relatos na literatu
ra inclusive de suicídios pós-cirurgia. 

Não queremos dizer com esta introdução que o 
uso do conduto ileal deve ser abandonado; contudo 
pensamos que a ureterossigmoidostomia, no nosso 
meio, deve ser considerada como opção mais fre
qüente como método de derivação; e acrescente-se o 
fato de que pode ser transformada nos casos neces
sários em cirurgia de Bricker, diante de ocorrência 
de complicações na la cirurgia. 

No caso. que a seguir vamos apresentar, trata
se de uma paciente com distúrbios importantes da 
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micção, com diagnóstico de suposição do tumor de 
bexiga infiltrante, em que, na realidade, constatou
se tratar-se de urna cistite intersticial. No achado 
cirúrgico, a impossibilidade técnica de tentativa de 
aumento da capacidade vesical através de uma ileo 
ou colocistoplastia, pela precariedade das condições 
tróficas teciduais locais, que impediam urna auasto
mose segura, levou-nos a optar pela derivação para 
o sigrnóide, visto a paciente renegar a possibilidade 
da presença de um estoma definitivo, resultante de 
urna consulta prévia ao ato cirúrgico. 

Surgiu no pós-operatório uma fístula urinária, 
que foi tratada por nova intervenção, com resultados 
subseqüentes considerados de boa qualidade. 

RELATO DO CASO 

Ident.: D. V. V., 52 anos, branca, doméstica, viúva, 
natural do Rio, Pront.: 010300. Internação: 10.3.78. 
Q.P. - Urinar de 15/15 minutos. 
H.D.A. - Início da sintomatologia há 10 anos, com 
disúria e polaciúria importantes, relatando trata
mento caseiro com melhoras; 2 anos após a sintoma
tologia inicial, surgiu novo episódio, que levou a 
paciente a procurar tratamento médico. Nesta oca
sião, submeteu-se a exame de urina, tendo sido 
diagnosticada infecção urinária, tendo feito uso de 
Ampicilina com melhora, ficando assintomática du
rante 2 anos. Nos últimos 6 anos, ocorreram inúme
ros episódios de infecção urinária importantes, com 
o agravamento sintomatológico, surgindo hematú
ria. Neste período, havia resposta ao tratamento 
médico realizado. No último ano, as queixas se 
agravaram, com disúria importante, polaciúria (de 
15/15 mint.), tenesmo vesical, hematúria terminal 
mais volumosa, nictúria de 8 a 10X, com episódios 
associados de febre e calafrios. Nesta fase da doen
ça, a paciente não respondia ao tratamento clínico. 
HPP - Viroses comuns da infância, asma brônqui
ca, alergia a poeira e fungos do ar e diabete 
controlada medicamentosamente e com dieta. 
Exame físico - Paciente brevilinea, fácies atípica, 
sem alterações importantes ao exame clínico, exceto 
por percussão lombar, positiva bilateralmente. 
Exames laboratoriais - Leucocitose com desvio 
para a esquerda. Uréia e creatinina normais. Glice
mia de 186 mg%. 
Urina: EAS - Densidade de 1018; pH = 5; PTN = 
+. 
Hemácias - 40 por campo, piúria maciça, flora 
bacteriana discreta. 

Cultura: "Candida Albicans", 10.000 colônias por 
ml. 
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Secreção vaginal - N.H.C. Urografia excretora: 
Rim de tamanho, forma e situação normal. 
Data: 17.3.78. 

Retardo de eliminação à esquerda, com discreta 
pielocaliectasia. Ureter estreitado em sua porção 
terminal, com dilatação a montante. Ureter direito 
sem anormalidade. Bexiga de situação normal, com 
contornos irregulares e paredes espessadas, edema
ciadas e contraídas. 
Cistoscopia - Storz 17Ch - Ótica 30" Hopkins. 
Data: 17.3.78. 

Em 15.8.78, foi operada. 
O que foi encontrado e realizado: Bexiga intensa
mente retraída, paredes muito espessadas, com 
edema bolhoso disseminado; grumos, com áreas de 
necrose e desprendimento da mucosa, sangramento 
intenso. Colo rígido, edemaciado, com comprometi
mento trigonal. Realizou-se biópsia por congelação, 
que foi inconclusiva - aspecto compatível com 
infecção grave crônica agudizada. Impossibilidade 
de afastar tumor. 
Conduta: Diante do estado precário trófico da 
bexiga e pela impossibilidade técnica de colo ou 
ileocistoplastia, além do sofrimento renal evolutivo 
e da persistência de dúvidas quanto à presença de 
um tumor infiltrante, optou-se pela cistectomia total 
e derivação pela técnica de Goodwin, com tubo retal 
e "splint" ureteral bilateral. 
Pós-operatório: A paciente evoluiu com secreção de 
parede até o 19° dia de P. O. ; a acidose hiperclorêmi
ca só se manifestou após retirada dos tubos, sendo 
compensada com citrato de Na e K. Alta, em 
04.9.78. 

Duas semanas após alta hospitalar, a paciente 
retornou com vazamento pelo local de drenagem. 
Urografia excretora, na ocasião, revelou fístula 
urinária ao nível da anastomose do ureter direito. 

Reoperada em 10.10.78, para correção da fístu
la urinária, sendo reimplantado o ureter direito mais 
alto no colo pela técnica de Coffey. 
Pós-operatório: Secreção de parede e controle clíni
co da acidose hiperclorêmica. Alta para controle 
ambulatorial no 24° dia P.O. 
"Follow-up": 30 dias após cirurgia, paciente bem, 
com 2 evacuações noturnas e 4 diurnas, perfeitamen
te adaptada à cirurgia realizada, com vida social 
regular. 

Sete meses de P.O. - Urografia excretora 
revelou: Rim de forma, tamanho, situação e contor
no nomais, eliminando em tempos fisiológicos, com 
boa drenagem ao nível de anastomoses. Sígmóíde e 
reto com contraste. 
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I - Lrografia excretora _ em 17.3.78. 

Capacidade vesical diminuída, ± 40rnl, urina 
purulenta, mucosa edemaciada com zonas bemorrá
gicas , entremeadas com áreas descoradas, distribuí
das por toda a parede vesical. Aspecto sugestivo de 
formações pseudotumorais vesicais em várias áreas. 
Traves distribuídas por toda a parede. Trígono com 
muito edema. Colo vesical pálido e discinético, 
apresentando edema intenso e sangrando fácilmente 
à manipulação. 
Diagnóstico: Cistopatia crônica agudizada. 
Conduta: Tratamento clínico + revisão endoscópica 
futura + citologia e biópsia. Pesquisa de BK. 

A paciente foi internada durante 10 dias para o 
tratamento proposto e , após esse período, foi sub
metida ·a lavado vesical, esfregaços constituídos por 
numerosos histiócitos, escassos leucócitos, células 
epiteliais pavimentosas e bactérias. Ausência de 
elementos celulares de natureza neoplásica maligna. 
Nova cistoscopia: Urina clara, mas a bexiga apresen
tava as mesmas características anteriormente descri
tas, sendo realizada biópsia vesical. 
Conclusão da biópsia: Cistite aguda e crônica, com 
metaplasia escamosa, com tecido de granulação e 
necrose. Ausência de malignidade. 

Em 23.13.78, a paciente teve alta para controle 
ambulatorial, com PPD de 8mm, pesquisa de 
BAAR na urina (negativa) e cultura para BK 
(negativa). 

10.5.78 - Paciente reinternada com tremores, 
calafrios, febre alta, disúria e polaciúria importan
tes. Foi tratada, recebendo alta melhorada, em 
13.5.78. . 

Em agosto de 1978, retornou ao hospital, com 
as mesmas queixas anteriores, sendo submetida a 
nova investigação. 

Cultura de urina - 1.000.000 colônias de E. 
Coli. 

Urografia excretora - Retardo de eliminação de 
contraste bilateralmente, sendo mais acentuada à 
esquerda, bexiga deformada com falha de enchimen
to lacunar à direita. 
Lavado vesical - Abundantes hemácias e neutrófi
los polimorfonucleares, além de células epiteliais 
oriundas do revestimento vesical. 
Biópsia - Necrose vesical de permeio com tecido de 
granulação. Ausência de neoplasia. 
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Em virtude da pi.ora clínica e radi.ológica .obser
vadas e a resposta insatisfatória a qualquer tentativa 
terapêutica, .opt.ou-se por cirurgia. 

Atualmente, a paciente tem 13 meses de .opera
da, com vida social mais d.o que satisfatória, manten
d.o função renal n.ormal e sem surtos de infecção, 
send.o mantida apenas com pequenas doses de 
quimioterápicos e solução de Scholl. 

DISCUSSÃO 

Quando se .optou pela derivação colônica defi
nitiva, Jevamos em c.onsideraçã.o osst<guintes fa
tores: 
1 - Refratariedade a tratamento clínico. 
2 - Imp.ossibilidade técnica, pelas condições trófi
cas vesicais, de se realizar uma col.o ou ile.ocistoplas
tia para ampliar o c.onteúdo vesical. 
3 - Rejeição por parte da paciente quanto à 
presença de uma derivação urinária externa. 

Para finalizar, levando em consideração os 
fatores descritos para justificar a terapia cirurgica 
realizada, julgamos que, em nosso meio, a mai.oria 
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Fig. 4 - Urografia excretora pós-operatória tardia, demonstrando 
fístula urinária à direita. 

d.os pacientes não estão preparados para viver c.om 
um dispositivo de coleta externa, que, além de 
onerar economicamente, traz implicações sociais e 
psiquicas desfavoráveis na maioria dos casos. 

Apesar da derivação urinária externa ser prefe
rida por muit.os autores, por apresentar um menor 
índice de complicações, julgam.os que a derivação 
urinária interna, em certos casos, é melhor indicada, 
por oferecer uma qualidade de vida superior ao 
paciente. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de fístula 
urinária como complicação da ureterossigmoidos
tomia. 

Estudam e ilustram a propedêutica e a terapêu
tica utilizadas para sua correçã.o e comparam a 
derivaçã.o urinária interna com a externa. 

Nesta última, os dispositivos de coleta externa 
oneram economicamente e traumatizam psiquica
mente os pacientes. 
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Fig. 8 - Urografia excretora pós-operatória imediata, após 
correção da fistula urinária .. 

Valorizam a ureterossigmoidostomiaem nosso 
meio, pela sua facilidade de controle e pelos bons 
resultados operatórios obtidos nos casos estudados. 

SUMMARY 

The A.A. present a case of urinary fistula after 
ureterosigmoidostomy. They discuss the away of 
correction of this complication. 

They also discuss the advantage of the internai 
diversion over the externaI diversion. 

They believe that externaI diversion is more 
expensive for the pacient and the social adaptation 
becomes more troublesome. 
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experiência com cirurgia de 
Boari nas lesões do ureter 

terminal. 
FRAGOMENI, J. C. - PINTO, E. P. - FLEURY, L. C. (DF) 

Trabalho realizado no Hospital das Forças Armadas - BrasI1ia 

A cirurgia de Boari foi descrita em 1894, por 
Boari & Cessati e, a partir daí, tem sido usada como 
uma opção nas reparações das lesões do ureter 
terminal. 

Revendo a literatura, encontramos poucos tra
balhos sobre o assunto e, como temos usado a 
técnica com bons resultados, achamos que seria de 
valor esta publicação de nossa experiência. 

N as lesões do 1/3 terminal do ureter, as opções 
de correção cirúrgica podem ser muitas e, entre elas, 
se inclui a cirurgia de Boari. Passaremos a analisar 
rapidamente algumas destas opções, todas elas com 
seus prós e seus contras. 
a - ANASTOMOSE DIREITA DO URETER: 

Trata-se de uma boa solução nas lesões sem 
perda apreciável de substância, e quando se 
tem um campo operatório adequado; no en
tanto, o ureter, principalmente na sua porção 
terminal, é um órgão bastante imprevisível nas 
suas manipulações, devido às alterações de 
vascularização do mesmo, sendo por isso co
muns os insucessos destas anastomoses. 

b - REIMPLANT AÇÕES: As reimplantações do 
ureter na bexiga, após lesões do ureter termi
nal, representam também uma boa opção 
quando é possível fazê-Ias em local baixo e 
com alguma iecnica anti-refluxo; caso contrá
rio, representam simplesmente uma solução de 
emergência, de execução simples, nem sempre 
com bons resultados para o paciente. 

c - INTERPOSIÇÕES DE ALÇAS: Achamos 
uma medida de exceção, pois, além de haver 
manipulações do tubo digestivo, de onde ad
vém um aumento de morbidade, temos um 
tecido estranho ao trato urinário, o que sem
pre representa complicações. Tem realmente 
seu valor nas lesões muito extensas do ureter. 

d - TRANSURETERO-URETEROSTOMIA: 
Tem sido cada vez mais usada e com bons 
resultados. Parece-nos, no entanto, passível 
de discussão a possibilidade de comprometi
mento de um ureter são, quando o mesmo 
poderia manter o paciente sem qualquer 
risco de vida nos maus resultados das solu
ções do ureter contralateral. 
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e - BEXIGA PSÓICA: Vem se apresentando 
últimamente como mais uma opção nas solu
ções cirúrgicas destas lesões. Parece-nos de 
execução não muito difícil, apesar de não 
termos expericiência com a técnica. Porém, 
com a deformidade de localização da bexiga, 
parece-nos que há uma alteração importante 
na fisiologia vesical. . 

f - DESVIOS URINÁRIOS: Permanecem com 
seu lugar bem definido nas soluções destas 
lesões quando da impossibilidade de outras 
soluções menos mutilantes. 

g - CIRURGIA DE BOARI: Apresenta-se como 
uma opção também para as lesões do ureter 
terminal, com vantagens e desvantagens, que 
discutiremos após a apresentação de nossa 
experiência. 

TÉCNICA CIRÚRGICA: Nossos pacicntes fo
ram operados com anestesia peridural. A incisáo 
abdominal foi para-retal externa a mediana, apro
veitando a incisão de recente cirurgia anterior (histe
rectomia). O acesso ao local da lesão se fez em todos 
os Casos transperitonealmente, devido às fibroscs 
locais, que impossibilitaram um acesso exclusiva
mente extraperitoneal. 

Isolarr·""ls o ureter transperitonealmente até o 
local da lesão, onde o seccionamos. Ainda por via 
transperitoneal, a face lateral da bexiga é despe rito
nizada. Desta parede se retira um pedaço retangu
lar, pediculado em sua face inferior, que será 
transformado num tubo suplementar para o ureter 
em seu extremo livre. 

A anastomose do ureter com retalho vesical foi 
feita com pontos separados de categute cromado 
000, com introdução do ureter no retalho de mais ou 
menos 0,2 cm. O retalho é fechado em "tubo", sob 
uma sonda ureteral, por uma sutura contínua, que se 
continua fechando também a parede vesical. A 
sutura é reforçada com pontos separados também 
uritilizando fio de categute cromado 000. Terminado 
este tempo cirúrgico, recolocamos novamente tais 
estruturas em situação retroperitoneal e drenamos o 
local da anastomose extraperitonealmente. 
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CASO 1 - R. M. fem., parda, 32 anos, reg. UlSS 
116806. A paciente foi vista em junho de 1974 no 4° 
dia de pós-operatório de histerectomia por volumo
so mioma uterino, com dor intensa em flanco 
esquerdo e ascite. Os exames laboratoriais mostra
ram retenção nitrogenada, e a urografia excretora 
mostrou dilatação do ureter esquerdo com volumosa 
hidronefrose e "stop" no ureter terminal alto. Foi 
operada no 6° dia de pós-operatório da histerecto
mia. Encontramos volumosa ascite urinosa, por 
secção completa do ureter. Feita a cirurgia de Boari, 
devido à altura da lesão, que impossibilitava a 
reimplantação. O pós-operatório transcorreu sem 
anormalidades, tendo alta hospitalar quinze dias 
após. Na revisão do 60° dia de pós-operatório, a 
paciente encontrava-se as sintomática e sem infecção 
urinária, e a urografia mostrava acentuada redução 
da hidronefrose com bom funcionamento do rim 
esquerdo. 

Caso 2 - A. L. R., fem., branca, 39 anos, reg. HFA 
15609. A paciente foi operada em julho de 1974, 
tendo sido feita ureterolitotomia E por cálculo de . 
ureter terminal. O pós-operatório ocorreu com ex-
cessiva drenagem de urina, parando espontanea
mente. A paciente teve alta no 15° dia, assintomáti
ca. A urografia de controle, após quatro meses, 
mostrou exclusão do rim esquerdo. A pielografia 
retrógrada mostrou estenose do ureter terminal. A 

paciente foi operada em início de dezembro, quando 
se fez plástica do ureter terminal pela técnica de 
Boari; apesar do grande período de exclusão do rim 
(quatro meses), optamos pela tentativa de conserva
ção do mesmo. Foi deixado cateter ureteral, que, já 
no !O dia de pós-operatório, começou a drenar urina 
de baixa densidade. O pós-operatório evoluiu sem 
outras intercorrências , tendo sido retirado o cateter 
ureteral no 7° dia e a sonda vesical no 14° dia. As 
urografias de controle de três meses e um ano 
mostram funcionamento do rim sem sinais de dilata
ção, porém com uma deficiência de concentração do 
constraste. Com quatro anos de seguimento, a 
paciente encontra-se assintomática e com cultura de 
urina negativa. 
CASO 3 - T. G. L., fem., branca , 39 anos, reg. 
HFA. 12434. A paciente foi vista pela Urologia em 
novembro de 1974, com quadro de anúria, anasarca , 
em coma urêmico, com história de cirurgia ginecoló
gica (Wertaimer) há quatro meses. As 'tentativas de 
cateterismo ureteral foram infrutíferas, tendo sido 
feita nefrostomia bilateral. A paciente recuperou-se 
rapidamente do quadro de insuficiência renal, quan
do foi feita pielografia pela sonda de nefrostomia, 
que evidenciou estenose bilateral dos ureteres. Foi 
operada em janeiro de 1975, com plano de Soari à 
esquerda e transuretero-ureterostomia à direita, 
devido à lesão direita ser muito alta. A transuretero
ureterostomia não foi feita devido à fibrose que 
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Fig. 3 - Caso 2 - Pielografia retrógrada, mostrando a estenose 

encontramos, por dissecções anteriores e irradiação, 
e também por ter sido necessário mll tunel de bexiga 
muito longo, mais ou menos 14 cm à direita , o que 
nos deixou em dúvida sobre o bom resultado da 
cirurgia. O pós-operatório correu com infecção da 
ferida operatória; retirou-se o cateter ureteral no 11 ° 
dia, não tendo havido drenagem de urina pela 
bexiga, o que veio ocorrer após o 14° dia , quando foi 
fechada a nefrostomia. A sonda de nefrostomia foi 
retirada no 16° dia , não tendo havido drenagem de 
urina pelo orifício. O rim D foi retirado 45 dias após, 
por ter a paciente apresentado dois episódios de 
choque séptico por infecção da nefrostomia esquer
da, de difícil tratamento por se tratar de paciente 
altamente alérgica, tendo inclusive apresentado aler
gia ao iodo após a primeira radiografia feita pela 
nefrostomia , o que nos impossibilitou de fazer um 
controle radiológico pós-operatório. A paciente evo
luiu com infecção vrinária assintomática , que só foi 
debelada após o uso prolongado de nitrofurantoína 
(três meses) . Vem sendo acompanhada nestes últi
mos dois anos no ambulatório , sem medicação ou 
dieta , e mantendo níveis de uréia e creatinina 
normais, sem infecção urinária e completamente 
assintomática. 
CASO 4 - C.R., 25 anos, fem., branca, Hospital 
Santa Lúcia - DF. 

A paciente deu entrada neste Hospital encami
nhada de outra localidade. Apresentava nefrostomia 
esquerda devido ao quadro de hidropionefrose, em 
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Fig. 4 - Caso 2 - Urografia tardia, mostrando funcionamento do 
rim 

conseqüência de obstrução do ureter terminal es
querdo. Tinha história de duas cirurgias anteriores , 
por cálculo de ureter terminal esquerdo. Feita a 
pielografia pela nefrostomia, mostrou estenose do 
ureter terminal, provalmente devido às duas mani
pulações no local. Após 45 dias de nefrostomia , 
estando a paciente em boas condições, fizemos a 
plástica do ureter terminal pela técnica de Boari, 
tendo sido mantida a nefrostomia para maior segu
rança no pós-operatório. O pós-operatório ocorreu 
sem anormalidades, sendo o cateter ureteral retira
do no 8° dia e a sonda vesical no 14° dia. 

O estudo da anastomose, por injeção de con
traste pela nefrostomia, foi feito no 18° dia, mos
trando a permeabilidade da mesma. A sonda de 
nefrostomit>. foi retirada no 200 dia , não tendo 
havido drenagem de urina. A paciente foi seguida 
ambulatorialmente, permanecendo assintomática e 
com cultura de urina negativa após um esquema de 
tratamento. 

"Follow-up" perdido, após três meses da alta. 

DISCUSSÃO 

Tivemos quatro casos em que usamos a técnica 
de Boari, todos com bons resultados. Apesar QO 
pouco número de casos, permitimo-nos apontar 
algumas vantagens da técnica, que nos parecem 
importantes. 

Inicialmente, devemos ressaltar que se trata de 
uma técnica para a solução das lesões do ureter 
terminal que em nada compromete o rim contra
lateral, sem tecido estranho ao trato urinário, sem 
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grandes alterações de posicionamento da bexiga e 
que permite ao paciente o retorno à vida normal sem 
estomias. 

A principal vantagem que encontramos foi na 
execução técnica, quando a intervenção se faz tar
diamente para a correção das lesões qo ureter 
terminal. E nestes casos praticamente impossível a 
dissecção do coto terminal do ureter, devido à 
fibrose local. Trabalhando com a cavidade perito
neal aberta, podemos isolar facilmente o ureter, e 
desperitonizando a face lateral da bexiga é possível, 
após a feitura do túnel e a anastomose do ureter, 
com facilidade fecharmos o peritônio por cima da 
anastomose, mantendo desta forma toda a estrutura 
extraperitoneal. A drenagem é feita com dreno de 
Penrose, passado também via extra-peritoneal. Este 
artifício facilitou muito a cirurgia, principalmente 
nos casos 2 e 4, pois com isto fugimos da área de 
maior fibrose, onde quase sempre se encontram 
englobados os vasos ilíacos. 

Não tivemos problemas importantes de deiscên
cias. No caso 3, tivemos uma drenagem de urina 
mais demorada pelo dreno dePenrose~ que parou 
espontaneamente no 8° dia. Não tivemos alterações 
da freqüência miccional, o que é comum, principal
mente em mulheres, devido ao maior volume da 
bexiga. 

No caso 3, é interessante chamar a atenção para 
o tamanho do túnel feito, que nos pareceu excessivo, 

pois a lesão se encontrava próximo ao cruzamento 
da artéria ilíaca, porém não tivemos qualquer pro
blema posterior. 

Apesar de não termos controle de cisto
uretrografias miccionais das pacientes, para pesquisa 
de refluxo vésico-ureteral, achamos que este é um 
dos pontos fracos da técnica, pois temos visto 
relatada a permanência de refluxo nestes casos. Este 
refluxo, no entanto, não deve ser considerado da 
mesma maneira que os outros refluxos vésico
ureterais no ponto de vista de danos para o rim. 
Temos casos descritos· na literatura, com acompa
nhamentos por longo período, sem evidência de 
danos para o parênquima renal. Nos nossos casos, 
apesar de não termos a pesquisa do refluxo, não 
encontramos danos parenquimatososnas urografias 
de seguimento; encontramos, sim, evidências de 
melhora da função renal após a cirurgia. Parece-nos 
que a pequena morbidade deste refluxo se deve ao 
fato de que, quando a bexiga se contrai para a 
micção, há também a contração do túnel do ureter, o 
que impede um refluxo realmente danoso para o 
rim. Há quem· até considere a cirurgia de Boari 
como uma técnica anti-refluxo, devido a este fato. 
Há de se considerar ainda que, com o tempo, pode 
haver uma adaptação mais fisiológica desta neo
junção. 

Concluindo, achamos a técnica de Boari uma 
boa opção para a. correção das lesões do ureter 
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Fig. 7 - Caso 4 - Pielografia pela nefrostomia no pós-operatório. 

terminal, principalmente nos casos de intervenção 
mais tardia em que há importante fibrose local. Não 
valorizamos a persistência do refluxo por não haver 
manifestações clínicas, ou patológicas, não só nos 
nossos casos, como nos casos descritos e com maior 
acompanhamento. Achamos que a técnica de Boari 
deveria ser mais usada, já que todas as opções para a 
correção das lesões do ureter terminal têm seus 
pontos positivos e negativos. 

Quanto à possível persistência de infecção uri
nária devido ao refluxo, não achamos i~portante, 
pois em todos os nossos casos a infecção foi curada e 
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tivemos culturas negativas após o tratamento, o que 
corrobora a tese da pouca morbidade deste refluxo. 

RESUMO 

Os autores apresentam sua experiência com a 
cirurgia de Boari para a correção das lesões do 
ureter terminal, fazendo inicialmente uma análise 
das principais possibilidades de correção destas 
lesões. 

Mostrando os bons resultados que obtiveram 
em quatro casos operados pela técnica de Boari, 
discutindo as vantagens e as desvantagens da técni
ca, terminam por concluir que se trata de uma boa 
solução para a correção das lesões do ureter termi
nal, principalmente nos casos operados mais tardia
mente em que se encontra grande fibrose no local. 

SUMMARY 

The authors make a report on their experience 
with Boari's technique for the correction of lesions 
of the distaI ureter. It is also made an analysis of the 
main possibilities to cure these lesions. 

Good results were obtained with this operation 
in four cases. A discussion was also made regarding 
the main advantages of the Boari's technique as well 
as others surgical procedures. It is felt that the 
operation described provides a good solution for the 
lesions of the distaI ureter, mainly in the cases 
operated upon in a later stage where there is fibrosis 
around the ureter. 

N. da R. - Acompanha o artigo uma bibliografia constando de 7 
(sete) citações, não publicada por não se enquadrar nas normas 
do JBU. Os eventuais interessados deverão dirigir·se diretamente 
aos autores. 



citodiagnóstico urinário 
de carcinoma não-papilífero 

lIin situ" em paciente de 
alto risco 

E.M. TANI - M.F.M. LAUTENSCHLAGER 
J.L.V. DE CAMARGO. 

Da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP. São Paulo. 

INTRODUÇÃO 

O carcinoma de bexiga é pouco freqüente no 
Brasil, onde corresponde a 3,3% de todas as neopla
sias malignas do homem e a 0.7% da mulherl9• No 
entanto, sua taxa de recorrência é elevada, variando 
ao redor de 50-80% 15.16. Por isso, pacientes submeti
dos a ressecção de neoplasia vesical, além de traba
lhadores de certos tipos de indústrias e portadores 
sintomáticos de doenças do trato geniturinário, são 
considerados como população de alto risc05•8,13 para 
câncer vesical e conseqüentemente devem ser rigo
rosamente acompanhados após a ressecção do 
tumor. 

Vários métodos de avaliação do potencial bioló
gico das neoplasias uroteliais e de detecção precoce 
de sua recorrência têm sido propostos; dentre eles, 
destaca-se a citologia do sedimento urinári04,8,9,14. A 
presente comunicação relata um caso de carcinoma 
"in situ" não-papilífero da bexiga de paciente de alto 
risco, cuja detecção foi realizada por exame citológi
co de urina três anos após ressecção de carcinoma 
papilífero . 

RELATO DE CASO 

Paciente masculino de 75 anos, com hiperplasia 
nodular da próstata (HNP), que há três anos foi 
submetido a cistectomia parcial por carcinoma papi
lífero de grau histológico lI, com invasão superficial 
do estroma (fig. 1). O exame das margens cirúrgicas 
de ressecçáo da peça não revelou comprometimento 
neoplásico; no entanto, o urotélio era permeado por 
células inflamatórias e as células epiteliais apresenta
vam-se com núcleos hipercromáticos· e citoplasma 
denso freqüentemente vacuolizado, alterações que 
foram interpretadas como reacionais à inflamação. 
O paciente teve seguimento ambulatorial com con
trole cistoscópico e exame citológico de urina a cada 
6 meses. Três anos após a cirurgia, o paciente referiu 
modificação acentuada do jato urinário e aumento 
do número de micções. O exame cistoscópico reve
lou mucosa espessa, hiperemiada, lembrando qua-

dro de cistite crônica sem áreas sugestivas de recidi
va tumoral. Culturas de urina sempre foram negati
vas. O exame citológico de urina miccional e o de 
lavagem vesical detectaram alterações celulares epi
teliais malignas (Papanicolaou classe V). As células 
uroteliais eram geralmente pequenas, isoladas ou 
em grupos, com relação núcleo/ citoplasmática alta, 
cromatina grumosa grosseira e citoplasma às vezes 
vacuolado (fig. 2). 

Várias biópsias representativas da parede vesi
cal demonstraram que a atipia urotelial era difusa e 
de intensidade variável (fig. 3). O paciente foi 
submetido à ressecção transuretral da próstata. 
Reavaliado 5 meses após, náo havia modificação do 
aspecto citológico e histológico. Com o diagnóstico 
de carcinoma " in situ" (CIS), não-papilífero, o 
paciente foi submetido a cistoprostatectomia radical 
com derivação urinária. O exame da peça confirmou 
que o carcinoma intraepítelial era multifocal. Reava
liado 6 meses após a última cirurgia, o paciente 
achava-se em bom estado geral. 

Não há referência de exposição atual ou pre
gressa a carcinogenéticos conhecidos para a mucosa 
vesical. 7 

COMENTÁRIOS 

Temos verificado que alguns serviços de Urolo
gia não se utilizam do citodiagnóstico urinário com a 
freqüência que seria de se esperar frente à precisã08 

que este exame fornece. Isto nos estimulou à divul
gação da presente comunicação, que, a nosso ver, 
apresenta os seguintes pontos de destaque: 1) o 
relato de carcinoma não-papilífero"in situ" da mu
cosa vesical ocorrendo após ressecção de lesão 
papilífera; 2) a concomitância deHNP com carcino
ma de bexiga e 3) a possibilidade de detecção 
citológica das lesões uroteliais pré-invasívas não
papilíferas . 

Já está razoavelmente estabelecido que a eleva
da taxa de recorrência da neoplasia urotelial maligna 
se deve, em grande parte, a Uma tendência neoplási
ca difusa do revestimento urotelial5,7,12,17,18. Schade e 
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Fig. 1 - Fotomicrografia da margem de implantação da neoplasia 
papilifera primária. À direita, intUtração neopIásica do estroma e, 
à esquerda, urotélio atípico com processo inflamatório subjacente 
(H. E., SOx). 

Swinney17 documentaram áreas de atipia histológica 
em urotélio macroscopicamente normal obtido por 
biópsias aleatórias em 86% de 100 pacientes com 
carcinoma vesical; no trabalho de Heney e 
colaboradores,5 esta taxa é de 43% para 32 pacien
tes. KOSS7 e Farrow2,3 obtiveram resultados similares 
mapeando todo o urotélio de bexigas totalmente 
removidas devido a neoplasias papilíferas. Assim, as 
evidências indicam que, em se tratando de carcino
ma urotelial, as lesões visíveis cistoscopicamente 
representam somente o componente neoplásico mais 
flórido e que numerosos focos de urotélio pré
maligno coexistem12 ou poderão vir a surgir. De 
fato, Solowaye colaboradores18 verificaram aumen
to da freqüencia de alterações uroteliais em pacien
tes acompanhados com biópsias múltiplas e trimes
trais durante um ano. Estas alterações do urotélio 
macroscopicamente normal variam de hiperplasias e 
displasias até CIS17,12. 

Frente a estas considerações, não é surpreen
dente o encontro do CIS no presente caso, três anos 
após ressecção de lesão papilífera. De fato, embora 
houvesse atipias nas margens da lesão ressecada, 
elas foram interpretadas como reacionais ao exube
rante processo inflamatório existente. Como no 
seguimento ambulatorial, após a cirurgia, os exames 
citológicos foram repetidamente negativos, toma-se 
razoável entender que a alteração neoplásica detec
tada após três anos seja recente, e não decorrente de 
ressecção incompleta do processo inicial ou de 
implantação neoplásica por ocasião da cirurgia, que 
são as outras causas hipotéticas de recorrência do 
câncer vesicaI12,18. Assim, o CIS deve ser manifesta
ção atual da doença neoplásica daquele urotélio, 
agora com a peculiaridade de as células neoplásicas 
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Fig. 2 - Fotomicrografl8 de células uroteliais malignas em 
esfregaço de urina: alta relação núcl~itoplasmática, excentrici
dade nuclear com cromatina grumosa irregularmente distribuída e 
vesiculação citoplasmática (Shorr, 1250 x). 

não terem capacidade de estimular a proliferação de 
células estromais e, portanto, não induzirem a 
formação de papilas6

• 

A manifestação clínica e cistoscópica da doen
ça, simulando cistite, está bem de acordo com a 
história natural do CIS da bexiga 3,7,11. 

Com relação à existência de HNP no presente 
caso, deve ser destacado que a observação de 
elevada associação de doença prostática, benigna ou 
maligna, com carcinoma de bexiga, levou Koss 7 a 
sugerir que todos os prostáticos deveriam receber o 
benefício do exame citológico do sedimento uriná
rio. Contudo, não se pode esquecer que a obstrução 
e infecção urinária conseqüentes à HNP podem 
provocar alterações citológicas, que podem e devem 
ser diferenciadas das alterações malignas, a fim de se 
evitar um diagnóstico falso-positivo 7,10. 

O diagnóstico tardio da neoplasia vesical é um 
dos principais contribuintes para sua mortalidade. 
Geralmente, esta neoplasia é diagnosticada cistosco
picamente, seguida de confirmação por biópsia. No 
entanto, estes métodos diagnósticos são agressivos e 
incapazes de detectar todas as áreas malignas ou pré
malignas do urotélio 4,10. Isto não acontece com a 
citologia do sedimento urinário, que fornece amos
tras de toda a parede vesical, particularmente da
quelas áreas onde a coesão celular está comprometi
da por processo patológico 7,10. 

A citologia urinária é assim um método extre
mamente adequado e simples para a avaliação de 
populações de alto risco para câncer vesical. Se há 
suspeita clínica de câncer vesical, duas ou três 
amostras de 30 a 60 ml de urina, matinal ou não, são 
suficientes para diagnóstico 10. A lavagem vesical 
com solução salina aumenta a amostra celular, 
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Fig. 3 - Fotomicrografia de mucosa vesical obtida por biópsia 
endoscópica aleatória. Urotélio composto por células pequenas 
com núcleos hipercromáticos e polimorfos sem düerenciação 
superficial: carcinoma "in situ", não papilífero (H. E., 200 x ). 

diminuindo a taxa de falso-nega tivos 10,14. Por isso, o 
exame citológico do líquido de lavagem vesical 
realizado durante as cistoscopias é particularmente 
útil em situações como a do presente relato, onde as 
lesões pré-invasivas não são detectáveis àcistosco
pia . Além disso, a neoplasia "in situ" não-papilífera 
é constituída por células indiferenciadas, de fácil 
identificação citológica, ao contrário das lesões papi
líferas de baixo grau de malignidade, que, embora 
facilmente identificadas à cistoscopia , são revestidas 
por urotélio sem atipias citológicas. A eficiência do 
método é reiterada pelos trabalhos que referem 
citologia positiva precedendo o aparecimento de 
câncer visível à cistoscopia 4,9 , A necessidade de se 
diagnosticar precocemente o CIS é documentada 
pelos três casos de CIS não-papilífero primário, 
descritos por Iwasaki e colaboradores 6, que apre
sentavam focos de microinvasão , sendo que em um 
d.~les havia metástases em nódulo linfático regional. 

Embora a história natural do CIS de bexiga seja 
algo controversa, alguns autores consideram que 
condutas radicais dever ser tomada 6, após avaliação 
da relação risco-benefício para o doente'. 

Estas informações apontam para a necessidade 
. de se acompanhar cito logicamente as populações de 
alto risco para neoplasia vesical, particularmente 
aquele contingente mais evidente em nosso meio, 

, que é a população submetida à ressecção de lesão 
tumoral visível. Consideramos .como acompanha
mento rigoroso destes pacientes o exame citológico 
de urina miccional a cada 3 meses, associado ao 
exame citológico do líquido de lavagem vesical, 
sempre que realizada a cistoscopia. 

~oss, L.G, -ICarta pessoal, 1979 

RESUMO 

A elevada taxa de recorrência do câncer de 
bexiga é parcialmente devida a processo neoplásico 
multifocal do urotélio, concomitante ou posterior ao 
diagnóstico da primeira lesão tumoral. Esta observa
ção justifica o seguimento rigoroso dos pacientes 
após ressecção parcial destas neoplasias. Os autores 
relatam um caso de carcinoma "in situ" não
papilífero de bexiga, detectado pelo exame citológi
co da urina três anos após ressecção de carcinoma 
papilífero. Depois de discutir este encontro de lesão 
urotelial pré-invasiva não papilífera em paciente de 
alto risco e apontar a concomitância com hiperplasia 
nodular de próstata, os autores salientam a eficiên
cia do escrutínio citológico na população de alto 
risco para neoplasia vesical. 

SUMMARY 

The high incidence rate of bladder cancer is 
partially due to the incidence of atypia and/or 
carcinoma "in situ" diffuse to the urothelium con
conutant with or afie r the diagnosis of the first 
tumoral lesion. The authors present a case of 
multifocal non papillary carcinoma "in situ" of 
bladder, diagnosed by urinary citology three years 
afier ressection of a papillary carcinoma. Afier 
discussing this finding and stressing the association 
of urothelial malignancy with nodular hyperplasia 
ofprostate, the authors emphasize the importance of 
urinary citologic screening in the population with 
high risk for bladder cancer, 
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duplicidade da bexiga 
MODESTO JACOBINO - WALTER PORTO P> - ANTÔNIO VINHAES 
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Da UFBa - Da FMUFBa 

INTRODUÇÃO 

Anomalias de duplicidade ou septação Da bexi
ga são raras. Existe citação de 85 casos na literatura, 
sem haver preferência de sexo. Anomalias do trato 
urinário superior são raras. Em mais de 50% dos 
pacientes, existe duplicidade do trato gastrintestinal 
inferior. 

Duplicidade da coluna vertebral ao nível da 
região lombar também tem sido descrita. A classifi
cação hoje aceita é a de Burns, modificada por 
Satter e Mossman: duplicidade completa, duplicida
de incompleta; completo septo sagital; incompleto 
septó sagital; completo septo frontal; incompleto 
septo frontal; bexiga multilocular e bexiga "hour
glass" . 

Dificuldades de micção e sintomas de uremia ou 
infecção urinária são freqüentemente presentes. 

RELATO DO CASO 

J. S. S., 4 anos, cor parda, sexo feminino, 
atendida no Serviço de Urologia da Clínica Sames, 
em 01/79, com repetidos surtos de infecção· urinária 
(E. coli acima de 100.000 colslml), tendo utilizado 
diversos esquemas terapêuticos sem obter melhoras. 
Ao exame físico, presença de dor à palpação dos 
flancos. 

Exames complementares: Urografia excretora 
evidenciou duplicidade do sistema pielureteral à 
esquerda, com drenagem para uma dupla cavidade 
vesical (fig. 1); cistografia miccional confirma dupli
cidade vesical, drenando para um único canal uretral 
e refluxo vésico-ureteral para a cavidade superior do 
rim esquerdo, com dilatação das cavidades uretero
pielocaliciais (fig. 2); endoscopia urinária demons
trou quadro de cistite crônica e uma imagem sugesti
va de duplicidade de colo vesical. 

Foi identificado um único meato ureteral à 
esquerda, com implantação alta. Meato ureteral 
direito tópico. 

Em 02/79, realizamos exploração cirúrgica atra
vés de incisão de Pfannenstiel, sendo identificada 
uma bexiga bicorne, assimétrica, tendo dois ureteres 
implantados na cavidade vesical de maior volume e 
um terceiro, que drenava a unidade superior do rim 
esquerdo, implantado na segunda cavidade. Consta
tamos um. colo vesical para cada cavidade, que 

terminavam numa única uretra. Realizamos exérese 
da unidade de menor volume, sendo o seu ureter 
implantado término-lateralmente no que drenava a 
unidade renal inferior e este reimplantado na bexiga 
pela técnica anti-refluxo de Politano-Leadbetter. 

O exame anatomopatológico revelou estrutura 
compatível com parede vesical. No pós-operatório 
imediato, a paciente apresentou episódio de bactere
mia, sendo tratada convenientemente. 

Os exames radiológicos de controle, realizados 
após 120· dias da cirurgia, demonstraram desapareci
mento do refluxo vésico-ureteral, havendo regressão 
da uretero-pielocaliectasia à esquerda (fig. 3). Repe
tidas uroculturas quantitativas, realizadas mensal
mente no pós-operatório, foram negativas. 

DISCUSSÃO 

Muitas teorias tentam explicar as anomalias de 
bexiga dupla ou septada, porém, conceitos claros 
não existem. Presume-se que o desenvolvimento 
anormal ocorra entre as 15a e 17a semanas de 
gestação, quando os primeiros estágios para a for
mação da bexiga surgem. Quando a duplicidade 
ocorre, um septo sagital prolonga-se posteriormente 
da região alantóide para o septo uro-retal, dividindo 
a bexiga em dois compartimentos6• A cloaca pode 
também ser dividida, produzindo duplicidade dos 
sistemas geniturinários e gastrintestinaF. As anoma
lias septadas da bexiga são causadas por um septo 
uroretal supranumerário, que se origina em um 
ponto anterior ao normal e desce num plano frontal 
ou sagital, dividindo a bexiga em dois comparti
mentos. 

Neste caso, cada bexiga tinha sua parede mus
cular; havia também duplicidade completa do siste
ma pielureteral à esquerda, dois colos vesicais e uma 
única uretra. Não foi constatada anomalia de trato 
gastrintestinal ou de parte genital. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de duplicidade 
de bexiga e analisam os aspectos embriológicos, 
diagnóstiCos, terapêuticos e fazem revisão da litera
tura. 
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Fig.1 - Duplicidade prielureteral à esquerda e dupla cavidade 
vesical. 

Fig.2 - Cistograf"lll miccional. Dupla cavidade vesical com um 
único canal ureteral e refluxo vésico-ureteral. 
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Fig. 3 - Urografia excretora pós-operatória. 

SUMMARY 

The A.A. report on a case of a double bladder 
in the female child, emphasizing the embryological 
aspects of the malfomiation, as well as its diagnosis 
and therapeutics. 
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divertículo da uretra 
masculina 

JOÃO B. VIANNA 
Da UFRJ - Da Escola de Ciências Médicas de 

Volta Redonda (RJ) 

o divertículo da uretra é uma formação sacci
forme, que se comunica com este órgão por uma 
abertura, grande ou pequena. No homem, sua 
freqüência é bem menor do que na mulher. 

Em uma revisão da literatura médica mundial, 
Pate e Bunts4 encontraram só 197 casos, sendo que 
102 situados na uretra anterior. 

Quanto à etiologia, os divertículos uretrais 
podem ser congênitos ou adquiridos, sendo estes 
mais freqüentes do que aqueles1

• 

Os divertículos congênitos surgem como defei
tos congênitos da união dos segmentos da uretra 
anterior (como ocorre nas hipospadias); por dilata
ção de restos de ductos fetais ou em conseqüência a 
obstruções distais congênitas 1 

• Segundo Voillemer, 
originam-se, em geral, em áreas da uretra com 
deficiência de tecido esponjoso. 

MarceF considera os divertículos congênitos 
como uma entidade diferente dos divertículos adqui
ridos, pois possuem todas as camadas da parede 
uretral. Denomina-os de ureterocele. 

O divertículo adquirido surge após a formação 
completa da uretra e é causado por uma obstrução 
desta ou por destruição traumática ou infecciosa da 
parede deste órgão, como no caso de infecção das 
glândulas periuretrais, por hematoma ou por schis
tosomose3

• Ocorre também com alguma freqüência 
em pacientes com bexiga neurogênica, quer devido a 
traumatismo pela presença da sonda de demora ou 
pelo uso de cIamp uretral de Cunningham, emprega
do na incontinência urinária. O local predileto da 
lesão é ao nível da junção peno-escrotal da uretra. 
Os divertículos adquiridos raramente apresentam 
revestimento epitelial. 

SINTOMA TOLOGIA - O divertículo uretral 
poderá evoluir quase sem sintomas, notadamente, se 
for pequeno. O congênito manifesta-se, em geral, 
por volta dos 13 anos de idade, enquanto que o 
adquirido o faz mais tardiamente por volta dos 351

• 

O paciente começa a apresentar certa dificuldade à 
micção. Depois do término desta, ainda sai involun
táriamente pela uretra pequena quantidade de uri
na, molhando a calça. Isto é devido ao esvaziamento 
mais lento do saco diverticular. Frequentemente, 
nota-se ou sente-se pela palpação um abaulamento 
ou tumor no trajeto da uretra. 

Como complicações, surgem a infecção urinária 
secundária, com dor local e, às vezes, um quadro 
simulando cistite ou prostatite, e a formação de 
cálculos dentro do saco. 

DIAGNÓSTICO - O diagnóstico é feito pri
meiramente pela sintomatologia e pelo exame local. 
A história de perda de urina, após a micção espontâ
nea ter terminado, e a palpação de massa tumorosa 
compressível, às vezes com abaulamento ao nível da 
uretra e a saída de pequena quantidade de urina pela 
sua compressão, são de grande importância. A 
palpação do divertículo poderá ser facilitada pela 
colocação na uretra de um cateter ou de um beni
quê. Poderá nesta ocasião ser sentida, por vezes, a 
presença de um estreitamento distalmente ao diver
tículo. 

Os exames endoscópicos e radiológicos, em que 
a uretroscopia revela a existência de uma abertura 
anormal na parede da uretra (em geral, ventral) e a 
uretrocistografia, retrógrada ou miccional, mostram 
a presença do contraste radiológico enchendo uma 
cavidade para-uretral em comunicação com a uretra, 
e são também de grande valia. Em caso de presença 
de cálculos dentro do divertículo, os mesmos pode
rão ser evidenciados pelo exame radiológico. 

TRATAMENTO - O tratamento é cirúrgico e 
consta da dissecção e extirpação do divertículo com 
a devida sutura transversal da uretra, tomando-se 
cuidado, sempre que possível, para que a sutura 
desta não se justaponha à da pele, a fim de não 
ocorrer uma possível fístula urinária, o que poderá 
também acontecer em caso de infecção. 

Dois casos de fístula da uretra em paciente do 
sexo masculino foram por nós tratados, um no 
Instituto Nacional do Câncer e outro em nossa 
clínica particular, na Clínica S. Marcelo. Passaremos 
a relatá-los sucintamente: 

Caso 1 - A. O. G., sexo masculino, 25 anos, 
cor preta, solteiro, brasileiro, registrado em 06.7.75 
no Instituto Nacional do Câncer, sob o nO 80.434. 
História - Há cerca de 1 mês, notara o aparecimen
to de formação dura e dolorosa na junção do pênis 
com as bolsas escrotais. Com tratamento médiC() 
antiinflamatório, a dor cedeu, ficando, porém, o 
tumor duro e arredondado. Não apresentava distúr
bios à micção, nem queixas intestinais. 
Exame - Boas condições gerais. 
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Fig. 1 - A. Tumor arredondado, na junção peno-escrotal. B. Incisão da rale escrotal com separação das vaginais e dissecção da massa 
tu morosa - C. Tentacânula introduzida por abertura feita no pedículo, uma em direção à uretra e outra em direção da cavidade 
cístíca do tumor. - D-- Massa tumorosa(divertículo) extirpada. 
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Ao nív~l da junção peno-escrotal, havia forma
ção tumorosa arredondada de 4 cm de diâmetro, 
indolor à palpação, de consistência endurecida, fixa 
à uretra (fig. 1 A) e de superfície nodulosa. O meato 
uretral não apresentava secreção e o cateterismo 
pérmitiu fácil passagem de beniquê curvo nO 42, 
podendo-se, então, melhor verificar a íntima relação 
entre a massa tumorosa e a uretra escrotal. O toque 
retal nada esclareceu em relação ao tumor, sendo a 
próstata de tamanho e consistência normais, indolor 
e de superfície lisa. A uretrocistopia, feita com o 
panendoscópio (FF 21), reveloude anormal somen
te discreta congestão do trígono e pequeno orifício 
na parede ventral da uretra bulbar. O exame clinico 
dos diferentes aparelhos, assim como radiológico 
dos pulmões, nada de anormal revelou. 

Os exames laboratoriais revelaram de. anormal 
uma linfocitose de 44%. O sedimento urinário 
apresentava 3 piócitos e 3 hemátias f. c. m. 

Com o diagnóstico provável de blastoma ou de 
divertículo da uretra escrotal, o paciente foi operado 
em 16.7.65. Colocado em posição" ginecológica", 
praticamos incisão longitudinal mediana sobre o 
tumor da junção peno-escrota!. Compreendeu pele e 
tecido celular subcutâneo. Separamos, por dissecção 
romba, a raiz das duas vaginas sem abri-las (fig. 1-
B). A massa tumorosa, de nodJllar e de 

Fig. 2. - A - Sutura da uretra. B - Operação terminada. 

consistência endurecida, bem delimitada, foi disse
cada, seccionando-se e eletrocoagulando-se numero
sos pequenos vasos. O tumor ligava-se à parede 
ventral da uretra bulbar por delgado pedículo de 
consistência fibrosa. Terminada a dissecção, que foi 
trabalhosa pela grande vascularização, seccionamos 
o pedículo junto à parede uretral, verificando-se a 
presença de um canal ligando a luz da uretra a uma 
cavidade dentro da massa tumorosa (fig. 1 - C). 

Extirpado o tumor cístico (fig. 1- D), sutura
mos a uretra transversalmente com pontos de cate
gute cromadó 000 ( figo 2 - A). As duas vaginais 
foram aproximadas com pontos de categute simples 
00 e a pele suturada com fios de algodão. Drenagem 
com Penrose. O beniquê foi substituído por sonda 
de Foley N° 22, que ficou de demora (fig. 2 - B). 

O exame macroscópico da peça operatória 
revelou massa turno rosa de 3,5 cm de diâmetro, de 
consistência fibrosa, com pequena cavidade de pare
des muito espessadas e um pedículo com trajeto 
fistuloso. O exame histológico ( N° 64.333) revelou: 
Processo inflamatório crônico inespecífico, com den
so estroma fibroso. Não há sinais de malignidade nas 
lâminas examinadas. a) Athayde Almeida. 

O exame posterior de outros cortes da peça 
operatória (PC. 64337) revelou: " Schistosoma". 
Trata-se de 
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Fig. 3. A-UretrocistognúUl retrógrada, mostrando a imagem 
diverticular na uretra "ulbar. B - UretrocistografUl após a 
operação. 

fibrosante, granulomatosa, em tomo de ovos de 
"Schistosoma mansoni". a) Bráulio Bezerra. 
O pós-operatório não apresentou nenhuma anorma
lidade, tendo o paciente tido alta do Instituto em 
l1.8.65,urinando normalmente. 

Constitui fato interessante, neste caso, a pre
sença de ovos de "Schistosoma Mansoni" no divertí
culo uretral e que, possivelmente, tenham sido a 
causa da lesão da uretra. A literatura médica mun
dial cita como uma das causas de divertículo o 
"Schistosoma Hematobium". 3 

Caso 2 - G.L.S. 24 anos, branco, solteiro, 
estudante. Procurou nosso consultório particular em 
26.3.76. 
História - Queixava-se de que, há 3 anos, vinha 
perdendo um pouco de urina pela uretra, 5 a 10 
minutos após a micção, molhando assim sua calça. 
Suas relações sexuais eram normais. Em criança 
sofrera de enurese até os 9 anos. Há 15 dias, fora 
operado de fimose, o que nada alterou as perdas 
urinárias. 
Exame - Suas condições gerais eram ótimas. O 
exame físico local nada de anormal revelou, a não 
ser sinais de operação recente de fimose. Sob 
anestesia geral (Clínica S. Marcelo), exploramos a 
uretra do paciente, que revelava ao nível da porção 
bulbar certo obstáculo ao beniquê curvo nO 35, 
obstáculo que foi depois franqueado. As dilatações 
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foram levadas até o nO 50 e depois praticada com 
panendoscópio a uretrocistoscopia. A bexiga nada 
de anormal revelava. O verumontanum era volumo
so. Ao nível da uretra bulbar, em sua parede 
ventral, havia uma abertura ovalar, dificilmente 
identificada devido ao sangramento local. A uretro
cistografia retrógrada, que havia sido feita dias antes 
(fig. 3 A), mostrou imagem compatível com divertí
culo da uretra bulbar. A seguir, praticamos no 
consultório dilatações uretrais com beniquê, sem 
melhora na sintomatologia. 

Em 01.8.76, colocado em posição "ginecológi
ca", praticamos primeiramente uma cistostomia su
prapúbica, nada de anormal sendo observado na 
cavidade vesical. Passamos retrogradamente pela 
uretra beniquê nO 38, através do colo da bexiga, 
depois um outro, em sentido inverso, através do 
meato uretral, tocando-se as pontas dos dois beni
quês ao nível do divertículo. Sobre a saliência 
causada pelas pontas dos beniquês, praticamos no 
períneo uma incisão longitudinal mediana, com
preendendo pele e tecido celular subcutâneo. Pene
trando entre os músculos bulbo-cavemosos, disseca
mos a uretra bulbar, que se apresentava,aparente
mente, muito dilatada. Incisada a parede ventral 
deste segmento da uretra, pudemos observar as 
pontas dos dois beniquês cavalgadas uma sobre a 
outra. Retirando um pouco cada um dos beniquês, 
pudemos, então, observar melhor o que primeira
mente julgávamos ser uma dilatação da uretra 
bulbar. Tratava-se de uma formação sacciforme, que 
se comunicava amplamente com a luz da utetra por 
uma abertura elítica na parede ventral desta. Disse
camos e extirpamos junto à parede uretral a forma
ção sacciforme. Retirados os beniquês, passamos 
pela uretra até a bexiga uma sonda de Foley nO 20 e 
sobre ela suturamos transversalmente a uretra com 
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pontos de càtegute cromado 000. Aproximamos um 
do outro os músculos bulbo-cavernosos com categu
te e suturamos a pele com fios de algodão. Foi feita 
drenagem subcutânea com dreno de Penrose (fig. 3-
b). 

A cistostomia foi fechada por planos, deixando
se dreno de borracha no espaço de Retzius. 

o exame histológico da peça operatória revelou 
"fragmento de tecido com revestimento estratifica
do, mostrando focos de erosão; no plano subjacente, 
consignamos estroma com áreas exibindo condensa
ção de elementos linfocitários, por vezes circundan
do ácinos glandulares e vasos linfáticos. Ausência de 
malignidade. Conclusão: cisto uretral inflamado. a) 
J. M. Barcellos." 

o pós-operatório não apresentou nenhuma 
anormalidade, tendo o paciente tido alta da casa de 
saúde em 17.8.76, ainda com a sonda de demora na 
uretra. Esta foi retirada no 200 dia do pós
operatório, passando o paciente a urinar normal
mente. 

A perda de urina após as micções desapareceu 
completamente e uretrocistografia retrógrada, feita 
em 14.9.76, revelou aspecto normal da uretra. 

RESUMO 

O autor apresenta dois casos de divertículo da 
uretra em pacientes do sexo masculino. Em um dos 
pacientes, as paredes do divertículo apresentam 
intensa reação inflamatória crÔnica ao redor de ovos 
de "Schistosoma mansoni". 

O segundo paciente apresentava distúrbios mic
cionais desde tenra idade. Ambos os casos foram 
operados pelo autor, um no Instituto Nacional do 
Câncer e o outro na Clínica São Marcelo. Os 
resultados foram bons, dando lugar a micções nor
mais. 

SUMMARY 
The A. reports on two cases of urethral diverti

culum in male patients. One of them presented 
chronic inflammatory reaction of diverticulum 
around eggs of "Schistosoma mansoni". 

The olher one presented urinary disturbances 
since early age. Both of them were operated with 
good results, the urination becoming normal. 

BIBLIOGRAFIA 
1) BURNS, E. & THOMPSON, I. Em CAMPBELL & HARRI
SON, Urology .. W. B. Saunders, 1970. 
2) MARCEL, J. E. Encyclopédie Médico-Chirurgicale, Paris, 
18310 A-lO. 
3) MARGA, S. K. S & aI. J. Urol., 118:765-1977. 
4) PATE, V. A. & BURTS, R. C. J. Urol., 65:1Q8-1951. 

135 J. Br. Urol. - Vol. 6 N° 2 - 1980 



peculiari~a.des da ba~teriologia 
urinana em pacientes 

com estreitamento inflamatório 
da uretra submetidos a 
sucessivas dilatações* 
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INTRODUÇÃO 

Indiscutivelmente, a obstrução do trato uriná
rio, em qualquer nível, predispõe ao aparecimento, 
de infecção urinária, principalmente quando este 
trato urinário é submetido a sucessivas manobras 
instrumentais, como ocorre nos estreitados de uretra 
por força de uma atitude terapêutica!,3. A passagem 
freqüente do cateter dilatador nestes pacientes leva 
consigo bactérias até a bexiga, sendo inevitável a 
contaminação da urina. Em decorrência deste fato, a 
flora infectante da urina destes pacientes tende a 
sofrer constantes mudanças. 

De outra parte, infecção urinária recorrente e 
superinfecções são freqüentes nestes doentes, e 
constituem-se em problema de importância. 

A bexiga, como bem se sabe, não é apenas um 
repositário da urina, apresentando notáveis meca
nismos de defesa contra a invasão de bactérias. 
Destaque-se, além do esvaziamento mecânico da 
bexiga, a ação antibacteriana da urina e a provável 
existência de um fator antibactéria na parede vesi
caI2,4,9. Sabe-se que a urina de indivíduos normais 
pode ter capacidade bactericida ou inibidora de 
microorganismos responsáveis por infecção urinária. 
A concentração de uréia e ácidos orgânicos, a 
osmolaridade e o pH são os principais fatores 
inibidores do crescimento bacterian05,6,8,1O. 

Sendo ainda grande o número de estreitados de 
uretra em nosso meio, decorrente da alta prevalên
cia de infecção por N. gono"heae, estes doentes se 
constituem num modelo dos mais curiosos de obstru
ção do tracto urinário inferior, permitindo a obser
vação das peculiaridades bacteriológicas na urina e 
no sangue, resultante das manobras repetidas de 
cateterismos dilatadores. O propósito deste estudo 
foi verificar o efeito das sucessivas dilatações ure
trais sobre a flora bacteriana da urina, e a demons
tração do possível efeito antibacteriano da urina 
como mecanismo de defesa em alguns destes pa
cientes. 
* Trabalho realizado no Hospital Prof. Edgard Santos, Salvador 
- Bahia. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho é um estudo prospectivo de 40 
pacientes masculinos portadores de estreitamento 
inflamatório da uretra, avaliados, clínica e radiologi
camente, e acompanhados no Serviço de Urologia, 
do Hospital Prof. Edgard Santos, da Faculdade de 
Medicina da UFBa, visando caracterizar os aspectos 
bacteriológicos relacionados à infecção urinária. 

Todos os pacientes foram acompanhados em 
ambulatório e submetidos à dilatação uretral pro
gressiva intermitente. Todos foram submetidos a 
exame clínico, e tiveram a determinação de sumário 
de urina, hemoglobina e hematócrito, uréia e/ou 
creatinina, urografia excretora e cisturetrografia 
miccional, além das repetidas uroculturas. Nas di
versas sessões de dilatação uretral, após prévia 
antissepsia da genitália externa com álcool iodado, 
colhemos urina dos pacientes, atraves do cateter 
dilatador, para realizarmos cultura quantitativa. As 
amostras de urina eram semeadas em placa conten
do agar-sangue e desoxicolato-agar (DIFCO), com 
alça calibrada (O,oolml). Além disto, a urina foi 
diluída Suc(~ssivamente e cultivada, lml da diluição 
10.3 em placa com agar simples, e incubada a 37°C. 
Desta forma, acompanhamos a flora bacteriana da 
urina dos estreitados da uretra. 

Consideramos positiva a urocultura que revelas
se mais de 100.000 colônias por ml de urina. 

Além disto, testamos a capacidade antibacteria
na da urina de 15 destes pacientes, através de sua 
possível ação inibidora frente a uma raça de gram
negativo (E. coli) e de uma bactéria gram-positiva 
(Staphylococcus aureus-Giorgio). Estudamos não só 
a urina de pacientes, que apresentavam uroculturas 
repetidamente negativas, bem como aqueles. ~ujas 
uroculturas quantitativas se mostravam pOSitIvas. 
Com isto, procurou-se confrontar a capacidade anti
bacteriana da urina daqueles que se mostravam 
sempre infectados com outros que, apesar das mano
bras de dilatação, persistiam com uroculturas nega
tivas. 



BACfERIOLOGIA URINÁRIA 

A urina colhida de todos os pacientes era 
passada em filtro de Seitz para remoção dos germes 
por acaso existentes e, a seguir, cultivada em placa 
contendo agar sangue e desoxicolato agar (DIFCO) 
para verificar sua esterilidade, sendo o material 
colocado em estufa a 37°C por 24 horas. De uma 
cultura de E. coli em caldo tripticase-soja (TSB, do 
BBL), incubada por 18 a 24 horas, tomamos 0,1 ml 
da diluição 104, colocamos em tubo de ensaio 
contendo 0,9 ml de urina estéril e levamos à estufa a 
37° C. Após 03, 06 e 24 horas de incubação, uma 
amostra de 0,1 ml desta urina era tomada e procedi
da diluição 10-3, 10-5, 10-7 e 10-9, fazendo-se placas 
disseminadas com 1 ml da diluição em agar dissolvi
do, para a contagem do número de colônias existen
tes na urina. Todo este material foi incubado por 18 
a 24 horas. Repetimos os mesmos tempos deste 
método, usando-se, desta vez, cultura de Staphylo
coccus aureus (Giorgio), sendo realizadas diluições 
10-1,10-3, 10-5 e 10-7, após incubação da urina 03,06 e 
24 horas. A leitura do número de colônias foi feita 
através do contador tipo Quebec-Spencer. Final
mente, realizamos curvas de crescimento das amos
tras de E. colí e Staphylococcus aureus em TSB após 
03,06 e 24 horas de incubação, para que pudéssemos 
comparar aos resultados do crescimento na urina dos 
pacientes. 

Nenhum destes pacientes estava usando agentes 
antibacterianos durante a realização desta investi
gação. 

RESULTADOS 

1. Alterações da flora bacteriana urinária rela
cionadas ao cateterismo dilatador: todos os 40 pa
cientes foram acompanhados bacteriologicamente, 
através de uroculturas repetidas por ocasião das 
diversas sessões de dilatação. Destes, 20 (50,0%) 
pacientes tiveram urocultura negativa na la sessão 
de dilatação. Inicialmente, vale destacar o achado de 
11 (27,5 % ) pacientes, que, apesar de estreitados por 
muitos anos e submetidos a várias sessões de dilata
ção, mostravam uroculturas seguidamente nega
tivas. 

Além deste fato, observamos os seguintes resul
tados: a) a flora infectante se manteve a mesma em 
10 (25,0%) casos. b) uroculturas inicialmente !legati
vas, passaram a positivas no decorrer do processo de 
dilatação, em 9 (22,5%) pacientes (Tabela 1). c) 
mudança da flora infectante durante os cateterismos 
repetidos foi constatada em 9 (22,5%) pacientes 
(Tabela lI). d) em um caso, nO 19, a urocultura nas 

primeiras sessões foi positiva e no decorrer da 
dilatação do calib're da uretra tornou-se negativa. 

A flora das supennfecções se constitui princi
palmente das seguintes bactérias: Klebsiella, Entero
bacter, Streptococcus faecalis e Staphylococcus. 

2. Capacidade antibacteriana da urina de porta
dores de estreitamento inflamatório da uretra: pode
mos observar (Tabela IlI) que a urina de 7 pacientes 
possuía poder antibacteriano frente a E. colí, no 
final das 24 horas de incubação, ação esta que já se 
iniciava em alguns casos nas 6 horas após a inocula
ção. Dos 7 pacientes, cuja urina teve poder antibac
teriano, 5 (71,4 %) eram portadores de uroculturas 
negativas. Frente ao Staphylococcus aureus (Gior
gio), verificou-se uma maior atividade antibacteria
na da urina de 9 (60,0%) pacientes, sendo que 4 
(44,4%) deles tinham uroculturas negativas no pe
ríodo do teste (Tabela IV). Observamos que a urina 
de 5 (33,3%) pacientes teve poder inibitório frente a 
E. colie Staphylococcus aureus (Giorgio), sendo que 
em 4 deles as uroculturas foram inicialmente nega
tivas. 

Dados comparativos da curva de crescimento de 
E. coli e Staph. aureus (Giorgio), na urina de 
estreitados da uretra e em caldo tripticase-soja 
(BBL) , encontram-se nas figs. 1 e 2. 

DISCUSSÃO 

Merece destaque especial o comportamento da 
flora bacteriana da urina de portadores de estreita
mento inflamatório da uretra, após múltiplos e 
repetidos cateterismos dilatadores. Alguns pacientes 
mantinham a mesma flora infectante, apesar das 
repetidas sessões de dilatação; uma minoria mudou 
de flora, d'e uma sessão para outra; outros, tinham 
inicialmente urina estéril, vindo a ser infectados no 
decorrer das sessões de dilatação uretra\. Entretan
to, o aspecto que mais nos chamou a atenção foi o de 
11 pacientes inicialmente não infectados: submeti
dos a várias sessões de dilatação, com os conhecidos 
riscos de penetração de bactérias na bexiga, perma
neceram com urina estéril durante o tratamento 
dilatador, apesar de não terem sido submetidos, no 
curso da observação, a tratamento com antibióticos 
ou quimioterápicos. Estes pacientes eram semelhan
tes aos demais, em duração da doença e intensidade 
do estreitamento da uretra. 

Esta diferença de comportamento nestes casos 
sugere, na fase atual de nosso conhecimento, co
mentários de referência à patogênese do processo 
infeccioso, abrindo grandes perspectivas para novos 
estudos. É admissível que, naqueles doentes que 
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portadOA!S de estreitamento inflamatdrio da ureha. 

conservam na urina a mesma espécie bacteriana, em 
todas as urocu1turas realizadas nas diversas mano
bras de dilatação, a infecção urinária esteja localiza
da no trato urinário alto. Isto explicaria a continua
ção de infecção e a resistência oferecida a uma 
mudança de flora bacteriana, pois sabe-se, através 
de estudos experimentais, que a presença de uma 
bactéria infectando um rim dificulta a localização de 
outra7

• Por outro lado, é possível que, nos pacientes 
com repetidas mudanças da flora, a infecção seja do 
trato urinário baixo, o que provoca o desapareci
mento espontâneo de um agente infectante, sendo 
substituído por outro induzido iatrogenicamente. 

O grupo que se apresenta sem infecção durante 
todo o curso da observação, apesar dos cateterismos 
dilatadores repetidos, e sem qualquer utilização de 
antibacterianos, sugere a existência da exaltação dos 
mecanismos locais de defesa, impedindo a instalação 
na bexiga das bactérias aí introduzidas, apesar da 
existência de obstrução mecânica ao seu esvazia
mento. 

Desde que o grau de estreitamento, nestes 
casos, não foi diferente dos demais, é admissível 
supor-se que a ação inibitória de referência à instala
ção de uma infecção dependesse de atividade anti
bacteriana da mucosa vesica1 ou de elementos da 
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composição química habitual ou difundidos para a 
urina da bexiga. Já se sabe que a urina tem certo 
poder antibacterianQ, na dependência de sua com
posição química5•6• Por outro lado, a presença e 
produção de 19A secretória já foi demonstrada .em 
bexiga de crianças com infecção do trato urinário e 
de animais submetidos a infecção do trato urinário. 

Comparamos a capacidade antibacteriana da 
urina de estreitados, que sempre tiveram urocultura 
negativa, com aquela de outros estreitados sempre 
infectados. Embora não seja grande o número de 
observações, vale ressaltar o poder inibitório, fr~nte 
a uma raça de E. Colie outra de Staphylococcus 
aureus (Giorgio), da urina dos pacientes que sempre 
se mostraram sem infecção. De um modo geral, 
houve maior inibição· da urina ao crescimento dó 
Staph. aureus, quer em pacientes com urocultura 
positiva, quer negatjva, durante o acompanhamen
to. Não sabemos, até o momento, a que se deve este 
poder inibitório da urina nestes casos, se à diferença 
na composição química ou se à diferença na compo
sição imunológica da urina destes pacientes. Pode
mos apenas adiantar que o poder de inibição persis
te, mesmo após filtração da urina em filtro de Seitz. 
Este aspecto é de grande interesse e necessita de 
continuada investigação. 



BACTERIOLOGIA URINÁRIA 

TABELA I 

ACOMPANHAMENTO BACTERIOLÓGICO DE PACIENTES COM ESTREITAMENTO INFLAMATÓRIO 
DA URETRA: UROCULTURAS INICIALMENTE NEGATIVAS, PASSANDO A POSITIVAS APÓS CATETE
RISMO DILATADOR 

N° DO 18 SESSÃO 28 SESSÃO 38 SESSÃO 48 SESSÃO 58 SESSÃO 68 SESSÃO 
CASO 
ar- Negativa Ps. aeruginosa Negativa Negativa Negativa Negativa 
04 Negativa Staph. Staph. Staph. Staph. Negativa 
07 Negativa Negativa Ps. aeruginosa Ps. aeruginosa Negativa Negativa 
09 Negativa Negativa Strep. faecalis Strep. faecalis Strep. faecalis Strep. faecalis 
12 Negativa Negativa Negativa Staph. Staph. Staph. 
18 Negativa Staph. Staph. Staph. Staph. Staph. 
24 Negativa Staph. Strep. faecalis E. Coli E. Coli E. coli 
25 Negativa Staph. Staph. Staph. Staph. Staph. 
29 Negativa Negativa Klebsiella- Klebsiella- Klebsiella- Klebsiella-

Enterobacter Enterobacter Enterobacter Enterobacter 

TABELA 11 

ACOMPANHAMENTO BACTERIOLÓGICO DE PACIENTES COM ESTREITAMENTO INFLAMATÓRIO 
DA URETRA: MUDANÇA DA FLORA INFECTANTE NAS DIVERSAS SESSÕES DE CATETERISMO 
DILATADOR 

N° DO 18 SESSÃO 2a SESSÃO 38 SESSÃO 48 SESSÃO 58 SESSÃO 68 SESSÃO 
CASO 

06 E. coli Klebsiella- Klebsiella- Klebsiella- Klebsiella- Klebsiella-
Enterobacter Enterobacter Enterobacter Enterobacter Enterobacter 

08 Alk. faecalis 5taph. Staph. Staph. Staph. Staph. 
13 E.coli E. coli Klebsiella- Klebsiella- Ps. aeruginosa Proteus sp 

Enterobacter Enterobacter 
20 Coliforme Klebsiella- Klebsiella- Klebsiella- Klebsiella-

Enterobacter Enterobacter Enterobacter Enterobacter 
22 Ps. aeruginosa Ps. aeruginosa Staph. Staph. Staph. Staph. 
33 E.coli Negativa Negativa Coliforme Coliforme Coliforme 
35 E.coli Strep.faecalis Klebsiella- Klebsiella- Klebsiella- Klebsiella-

Enterobacter Enterobacter Enterobacter Enterobacter 
37 Coliforme E.coli Coliforme E.coli E.coli Coliforme 

139 J. Br. Urol. - Vol. 6 N° 2 - 1980 



N° DO 
CASO 
03 

04 
07 
13 
17 

23 

27 
30 
31 

32 
33 
36 
37 
38 
40 

N° DO 
CASO 
03 

04 
07 
13 
17 

23 

27 
30 
31 

32 
33 
36 
37 
38 
40 

M. BARROS "ET AL." 

TABELA 111 

CAPACIDADE ANTIBACTERIANA DA URINA DE PACIENTES PORTADORES DE 
ESTREITAMENTO INFLAMATÓRIO DA URETRA FRENTE À E. COLl 

UROCUL TURA PERíODO DE INCUBAÇÃO 
PRÉVIA 3 HORAS 6 HORAS 24 HORAS 
Klebsiella- 3,Ox105 Negativa 
Enterobacter 
Negativa Negativa Negativa 
Ps. aeruginosa 1,Ox1()8 3,7x105 

Proteus sp 2,Ox105 1,Ox107 

Klebsiella- 1,3x108 1,Ox105 

Enterobacter 
Klebsiella- 7,Ox1(}3 1,Ox105 

Enterobacter 
Negativa 1,3x108 2,Ox107 

Negativa 2,Ox1OS Negativa 
Klebsiella- 1,Ox108 7,Ox105 

Enterobacter 
Proteus sp 5,Ox105 4,Ox108 

Negativa 4,Ox105 6,Ox105 

Negativa 1,3x1()4 1,Ox105 

E. coli 1,Ox105 3,Ox107 

E. coli 1,Ox1OS 4,Ox105 

Negativa 3,Ox105 3,Ox105 

TABELA IV 

CAPACIDADE ANTIBACTERIANA DA URINA DE PACIENTES PORTADORES DE 
ESTREITAMENTO INFLAMATÓRIO DA URETRA FRENTE A 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GIORGIO) 

PERíODO DE INCUBAÇÃO 

Negativa 

Negativa 
3,Ox109 

7,2x1()8 
2,4x109 

1,Ox109 

7,Ox109 

Negativa 
Negativa 

2,Ox109 

Negativa 
Negativa 

2,Ox109 

1,Ox109 

Negativa 

UROCULTURA 
PRÉVIA 
Klebsiella
Enterobacter 
Negativa 

3 HORAS 6 HORAS 24 HORAS 

Ps. aeruginosa 
Proteus sp 
Klebsiella
Enterobacter 
Klebsiella
Enterobacter 
Negativa 
Negativa 
Klebsiella
Enterobacter 
Proteus sp 
Negativa 
Negativa 
E. colí 
E. coli 
Negativa 

3,Ox1 (}3 Negativa 

8,Ox10' 1,5x1()4 
1,7x1()4 5,Ox105 

3,5x1()4 1,Ox105 

6,Ox1(}3 1,6x105 

1,6x1()4 1,8x1()4 

5,2x103 4,1x1()4 
6,Ox1()4 7,5x1()4 
3,7x1()4 1,2x1()4 

1,3x1()4 1,Ox1(}3 
Negativa 5,7x1()4 

1 ,7x1 ()4 1,2x1(}3 
1,8x1()4 5,2x1(}3 
2,8x1()4 3,Ox105 

Negativa Negativa 

Negativa 

Negativa 
1,Ox107 

Negativa 
Negativa 

1,Ox107 

2,5x107 

Negativa 
4,Ox107 

Negativa 
1,Ox107 

Negativa 
1,Ox107 

Negativa 
Negativa 
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RESUMO 

Foi realizado estudo prospectivo de 40 pacien
tes do sexo masculino, portadores de estreitamento 
inflamatório da uretra, procurando-se verificar o 
bacteriológico da flora infectante do trato urinário 
face às repetidas manobras de dilatação. Além disto, 
estudou-se a capacidade antibacteriana da urina de 
estreitados crônicos frente a uma raça de E.colí e 
outra de Staph. aureus. 

Após sucessivas sessões de dilatação, a flora 
infectante se manteve a mesma em 10 (25%) casos; 
em 9 (22,5%) casos, houve mudança da flora 
infectante durante os cateterismos repetidos; em 
igual número (22,5%), urocuIturas inicialmente ne
gativas passaram a positivas, no decorrer do proces
so de dilatação, e somente em 1 caso a urocultura 
inicialmente positiva tomou-se negativa, no decor
rer da dilatação. Vale salientar que 11 (27,5%) 
tiveram uroculturas sempre negativas, a despeito do 
estreitamento uretral, particularmente daqueles com 
uroculturas repetidamente negativas. Em 9 de 15 
casos, houve inibição do crescimento de Staph. 
aureus e em 6 de 15 a E. coZi foi inibida, sendo que 
em 4 casos este poder inibitório se fez para ambas as 
bactérias. Cumpre destacar que o poder inibitório é 
filtrável no filtro de Seitz, necessitando maiores 
investigações. 

SUMMARY 

A prospective study of the changes in the 
urinary infecting flora was performed in ~O patients 
with inflammatory urethral stenosis subjected to 
repeated dilations procedures. AIso, the antibacte
riaI activity of the urine of these patients was tested 
against a strain of E. co/i and another of Staph. 
aureus. Following a series of urethral dílations the 

following findings were observed: 1) in 10 patients 
(25%), the same bacterial flora persisted; 2) in 9 
cases (22,5%), the original infecting organism was 
substituted by another; 3) in 9 cases (22,5%), the 
urine was negative in the first urine cuIture, but 
became positive, and in onIy 1 the originally infected 
urine became negative; 4) finally, in 11 patients all 
the urine cultures remained negative despite the 
repeated sessions of catheterizations. There was a 
marked inhibitory growth effect of the urine of 9 out 
of 15 cases tested against a strain of Staph. aureus, 
and 6 of E. coli (in 4 instances the urine was 
inhibitory against both strains). This phenomenon 
could not be explained in the present study but 
obviousIy deserves further investigations. 

BIBLIOGRAFIA 

1) BARROS, M. S. Estreitamento inflamatório da uretra mascu
lina. Tese de Docência Livre de Urologia. FMUFBa., 1975. 
2) COX, E. C. & HINMAN, Jr., F. Experiments with induced 
bacteriuria, vesical emptying and bacterial growth on the mecha
nism of bladder defense to infection. J. Urol., 86: 739-49, 1961. 
3) DAVIS, D. M. Obstruction in the etiology of Pyelonephritis. 
In: Biology of Pyelonephritis. First ed. IBoston,IMassachusetts, 
Little, Brown and Company, 1960, pp_ 445-63. 
4) HINMAN, Jr. , F. & COX, C. E. The voiding vesical defense 
machanism: the mathematical effect of residual urine voiding 
interval and volume on bacteriuria. J. Urol., 96: 491-98, 1966. 
5) KA YE, D. Antibacterial activity of human urine. J. Clin. 
lnvest., 47: 2374-90, 1969. 
6) MULHOLLAND, S. G., FOSTER, E. A.; PAQUIM, Jr., A. 
J _ & GILLENW ATER, J. Y. The effect of rabbit vesical mucosa 
on bacteria! growth. lnvest. Urol., 6: 593-604, 1969. 
7) ROCHA, H., BARROS, M. & OLIVEIRA, M. M. G. 
Bacterial interference in mixed experimental urinary tract infec
tion. Infection of the urinary tract, The University of Chicago 
Press, Chicago, pp. 252-55, 1978. 
8) SCHLEGEL, J. V., CUELLAR, J. & O'DELL, R. M. 
Bactericida! effect of urea. J. Urol., 86: 819-22, 1961. 
9) SMITH, J. C. The measurement and significance of the urinary 
flow rate. Brit. J. Urol., 38: 701-06, 1966. 
10) UELING, D. T. & WOLF, L. Enhancement of the bladder 
defense mechanism by immunization. lnvest. Urol., 6: 520-26, 
1969. 

141 J. Br. Urol. - Vol. 6 N° 2 - 1980 



síndrome uretral, infecções urinárias 
recorrentes e uretrotomia interna 

EDSON IDE - SÍLVIA PORTILHO SANTOS - JOSÉ M. 
GRILLO - NEILTON G. PRADO 

Do Departamento de UroÍogia da Universidade Federal de 
Uberlãndia (MG) 

q conhecimento da origem embriológica e 
anatômica da uretra feminina em importância para 
se ter uma noção do porquê das diferenças, quanto à 
conduta terapêutica nos casos de infecção e síndro
me uretral, que acometem o sexo feminino, envol
vendo juntamente fatores orgânicos e emocionais 
nessas pacientesl . 

A uretra feminina é a parte mais distaI do trato 
urinário baixo e é originada embriologicamente da 
parte ventral e pélvica do seio urogenital, e que no 
homem corresponde à uretra prostática, sendo o 
último contato anatômico com a urina no organismo 
antes de ser expelida para o exterior. Normalmente, 
no adulto, mede cerca de 3,5 a 4,0 em de compri
mento e 8 mm de diâmetro. 2,3. 

A uretra é normalmente circundada por duas 
camadas de feixes musculares, lisos e estriados, 
sendo uma longitudinal e outra circular mais delga
da, as quais formam no conjunto o esfíncter uretral 
involuntário; mais externamente, na altura do terço 
médio da uretra, encontra-se o esfíncter uretral 
voluntário, que é um complexo músculo-funcional. 
Estes feixes de fibras musculares tornam-se parale
los na parte distaI da uretra e no período do 
climatério a atividade estrogênica pode influir na 
produção de colágeno no tecido periuretral, levando 
a "anéis" fibrosos na porção justameatal, considera
dos como 'estenose de meat04,5,6 (fig. 1). 

Freqüentemente, no citado anel, nos estudos 
que envolvem a calibração da uretra feminina' com 
"bogie à byle", nos pacientes com quadro clínico de 
distúrbio miccional e uretral, constata-se que seu 
calibre é ligeiramente menor do que os padrões 
determinados. 

Este depósito de fibras colágenas, somadas à 
incoordenação de abertura do colo vesical e esfíncter 
uretral, durante a micção, em jovens do sexo 
feminino, leva à hiper-reflexia ativa em ambos os 
esfíncteres, o estriado e o músculo detrusor, inter
rompendo assim o esvaziamento vesical. Devido a 
este "espasmo" do esfíncter, origina-se, então, um 
turbilhão no jato urinário, propiciando o retorno da 
urina contaminada, do seu terço distaI até a luz 
vesical, perpetuando desta forma a infecção desta 
via, juntamente com o processo inflamatório que se 
assenta na mucosa vesicaJ1. 
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o diagnóstico, na maioria das vezes, não corres
ponde à realidade do achado relativo ao calibre 
uretral, porém a importância da estenose de meato 
ainda é duvidosa7,l!. 

Vários métodos de tratamento desta estenose 
como causa de infecção do trato urinário, síndrome 
uretral foram tentados, incluindo meatotomia, dila
taçãouretral e uretrotomia, e destruição de glându
las suburetrais, etc5,9. Havard (1970) conseguiu bons 
resultados com associação de dilatação e meatoto
mia; posteriormente, as pacientes foram medicadas 
durante três meses com sulfamídicos. 

Lyan e Tanagho conseguiram 70% de melhora 
neste tipo de doença só com a dilatação uretral. De 
modo geral, associam quimioterapia mais uretroto
mia em pacientes com esta patologia7

, por um longo 
tempo, não inferior a 90 dias. 

CASUÍSTICA 

As pacientes portadoras de infecção urinária 
recorrente e de síndrome uretral foram submetidas à 
uretrotomia. Consta nossa. casuística de 45 pacien
tes, das quais 2% com idades que variam entre 15 a 
20 anos, 82% com idades compreendidas de 20 a 50 
anos e, finalmente, 16% das pacientes com idade 
acima de 50 anos (fig. 2). 

Dentre as queixas mais freqüentes encontradas 
nestas pacientes, destacamos: lombalgia, algia pélvi
ca, desconforto uretral, distúrbio miccional, dimi
nuição do jato urinário, leucocitúria, síndrome pós 
coito, bacteriúria, alterações radiológicas e ainda 
síndrome de somatização. 

Estas pacientes foram submetidas a exames de 
rotina, tais como: sedimento urinário, cultura, cisto
grafia miccional (de figo 3a a fig 3f), tratamento 
clínico e, posteriomiente, foram submetidas a explo
ração uretral com aUXIlio de "bogie à byle", que 
variaram de 16 a 22F. Após esta avaliação, foram 
submetidas a uretrotomia interna e externa com 
uretrótomo Otis, obtendo um calibre uretral de 32 a 
34 F. Deixada sonda uretral, por um período de 24 
horas, e antibioticoterapia por 15 dias, depois qui
mioterápico. Concomitantemente à antibioticotera
pia, foi usado corticóide tópico (prednisolona e 
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dexanietasona), e naquelas pacientes portadoras de 
alteraÇões psíquicas, drogas antidistônicas e tranqüi
lizantes. Nos três meses subseqüentes, foram medi
cadas com quimioterápicos. As 45 pacientes apre
sentaram· quadro clínico e exames subsidiários, es
quematizados na tabela 1, e sucesso sàtisfatório para 
a solução (idem). 

CONCLUSÃO 

Levando-se em conta que as pacientes foram subme
tidas inicialmente ao tratamento clínico, sem resulta
do satisfatório, e isto acontecendo somente após 
uretrotomia e medicações sistêmicas tópicas, pode
se chegar a algumas conclusões, como: 
- Apesar de ser questionado o valor etiológico 
destas estenoses uretrais, o resultado clínico
laboratorial destes pacientes foi satisfatório. 

- Proporcional a uma melhor micção e eliminação 
da flora patogênica uretral pelo jato urinário livre, 
uma vez que é a micção livre o principal mecanismo 
contra a invasão bacteriana. 
- Após a uretrotomia, a dose de manutenção é bem 
menor, chegando a 100 mg de furantoína (macrocris
tais) somente após as relações sexuais, por um 
período de 3 meses. 

- Naquelas pacientes onde os sintomas foram de 
ordem subjetiva, isto é, sem confirmação laborato
rial e radiológica, demonstrados somente pelo cali
bre uretral, o resultado foi muito bom. 

- Essas pacientes não foram submetidas a novo 
controle radiológico posterior devido à melhora 
acentuada do quadro clínico e laboratorial, ou a 
paciente não colaborar para tal avaliação. 

Fig. 1 - Anatomia da uretra, evidenciando fibras musculares paralelas no seu terço distaI. 

143 J. Br. Urol. - Vol. 6 N° 2 - 1980 



E. IDE "ET AL." 

% 

ao 

20 

2 t:::::==::~--=--~l ---fd'. 
20 50 70 

Fig. 2 - Incidência da estenose de meato, segundo a idade. 

:Fig. 3a - Evidência da estenose de meato uretral, levando a 
formação de uma megabexiga. 

Fig. 3b e 3c - Estenose de meato, propiciando a formação de bexiga de esforço. 
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PRE ma •• -- resultadQ 

ALOIA PÉLVICA 31 3 

LOM8AlOIA 27 6 

DESCONFORTO URETRAL 13 2 

DISTÚRBIO MICCIONAL 25 2 

DIMINUIÇÃO do JATO 5 1 

L EUCOC ITURIA 38 4 

SINDROME PÓS COITO 31 3 

CULTURA POSITIVA 29 8 

ALTERAçeES- R X 16 ., 
D. N. V. 6 6 

Tab.1 - Resultados obtidos com a uretrotomia em pacientes 
portadores de infecção urinária recorrente e síndrome uretral. 

RESUMO 

Dentre as afecções do trato urinário baixo no 
sexo feminino, a infecção urinária recorrente e a 
síndrome uretral, cujo quadro é semelhante a suas 
manifestações, porém com uma cultura negativa ou, 
às vezes, pequenas alterações no sedimento uriná
rio , são uma patologia freqüente em clínicas especia
lizadas. 

São apresentados pacientes acometidos por es
tas patologias, métodos de diagnóstico, tratamento 
clínico e cirúrgico e evolução pós-tratamento no 
último triênio. 

A conduta diante das patologias citadas é, até o 
momento, uma conduta discutida e divergente entre 
os estudiosos. 
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hipospadia 
tratamento cirúrgico pelas técnicas de Leveuf e Mathieu. 

BERNARDO F.S. MORElRA-OSCARP. R. PERNIGOTII 
RONALDO GORGEN. 

INTRODUÇÃO 

São propostas inúmeras técnicas para o trata
mento das hipospadias, cada uma apresentando 
indicações diferentes, índices variados de complica
ções e tratamentos associados, como a derivação 
urinária. São analisados 20 casos de hipospadia, 
tratados pela técnica de Leveuf e Mathieu. Nesta 
análise, salienta-se a importância do 1° tempo (retifi
cação peniana e transposição dos retalhos de prepú
cio), utilizada na maioria dos casos (técnica de 
Bayars). São indicadas a técnica de Mathieu para as 
hipospadias de meato anterior (nestes casos, adotou
se uma modificação da técnica de Mathieu, utilizan
do-se um 1° tempo, sempre que havia encurvamento 
associado) e Leveuf para as hipospadias de terço 
posterior. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Vinte pacientes foram estimados. Suas idades 
variavam entre 2 e 23 anos (gráfico). Dez pacientes 
(50%) foram tratados pela técnica de Mathieu. Os 
outros 10 foram tratados pela técnica de Leveuf. 

Em 14 casos, houve necessidade de um 1° 
tempo (ortofaloplastia). Este 1° tempo, foi efetuado 
segundo a técnica de Bayars, que consiste em 
eliminar o encurvamento ventral, pela liberação do 
tecido fibroso, localizado nesta porção e a transposi
ção do mesmo para a porção ventral. O grau de 
encurvamento foi verificado, utilizando-se o enchi
mento dos corpos cavernosos com soro fisiológico 
heparinizado. A sutura de ambos os retalhos foi feita 
sempre na porção lateral, aproveitando-se melhor o 
retalho. Neste tempo, o paciente permanece hospi
talizado, por 10 dias, com o cateter de Foley na 
bexiga, exteriorizado pelo me ato uretral. O curativo 
foi feito com estopa e espuma de nylon, que permitia 
uma compressão suave sobre os retalhos, sem o risco 
de lesá-los. Nesta etapa, bem como a(s) outra(s), 
evitamos de fazer qualquer tipo de hemostasia, a 
não ser qu.ando havia perfuração dos corpos caver
nosos ou do corpo esponjoso da glande, e sempre o 
fizemos utilizando fios de sutura finos (5 e 6-0). 
Ressaltamos a importância da espessura dos reta
lhos, bem como com os cuidados com o mesmo, 
sempre mantendo-os umedecidos com solução fisio
lógica ou de Ringer e instrumental delicado. 
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O 2° tempo foi realizado conforme a técnica de 
Mathieu, para os casos em que o paciente apresenta
va um meato uretral distaI (balânico, até a metade 
do corpo peniano), após o 1° tempo, e para os casos 
onde não havia necessidade de prévia ortofaloplas
tia. O fio utilizado na neo-uretra, foi o monofila
mentar nO 60-0, sutura em pontos separados e, na 
pele, que recobre a neo-uretra, Dexon, nO 5-0. 
Curativo por 48 horas, sem compressão. Permanên
cia hospitalar de no máximo 72 horas. 

Para o 2° tempo de Leveuf ( que é desdobrado 
em 2 outros tempos), utilizamos os mesmos· fios , nos 
mesmos locais, acrescentando uma sutura de reforço 
na extremidade distaI do pênis, para evitar deiscên
cia durante os períodos de ereção. 

O tempo médio de permanência no hospital, 
neste tempo operatório, foi de 4-5 dias. 

RESULTADOS 

A associação de um primeiro tempo bem efe
tuado, é indispensável para que o segundo tempo 
tenha bom resultado. Nos casos onde não houve 
necessidade de se proceder à ortofaloplastia, verifi
cou-se que o resultado final se superpõe ao resultado 
obtido, com um bom primeiro tempo. A simplicida
de das técnicas de Leveuf e Mathieu, que permitem 
a utilização de retalhos, com boa vascularização, e a 
possibilidade do paciente urinar pela neo-uretra, no 
mesmo dia da operação, são fatores que abreviam 
uma permanência hospitalar, evitando curativos do
lorosos, cateterismos uretrais, cistostomias, traumas 
de uretra, por uretrostomias perineais. 

Os pacientes foram todos mantidos com qui
mioterapia supressiva, por um período de 15 dias. 
Não houve, em nenhum caso, problemas relaciona
dos à passagem de urina pela linha de sutura, nem 
tampouco formação de cálculos uretrais. A compli
cação mais freqüente (2 casos), foi a deiscência 
parcial da sutura, na junção peno-escrotal, em sua 
parte mais distaI, na técnica de Leveuf, em sua 
primeira parte, fato que atribuimos às ereções 
noturnas. Este fator foi eliminado quando se passou 
a usar uma sutura de reforço, com 2 pontos de 
ancoragem na sua porção distaI. Tivemos 1 caso de 
fístula em Leveuf, que necessitou de tratamento, 
pois não fechou espontaneamente, como os outros 2 
casos. Nas técnicas de Bayars e Mathieu, não houve 
complicações. 



HIPOSPADIA 

Fig. 2 - b) Técnica de Mathieu 
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Figs. 5 e 6 - b,c) Técnica Leveuf 

DISCUSSÃO 

Utilizamos os seguintes critérios para as opera
ções: Primeiro: a operação deve ser efetuada, prefe
rentemente na puberdade, que é facilitada pelo 
volume peniano e melhor resultado estético. Segun
do: Se a criança, em fase pré-escolar, não urinar em 
ptY ou com jato direcional, a cirurgia é efetuada 
imediatamente, no sentido de se evitar problemas de 
relacionamento com crianças da mesma idade e 
traumas futuros. Terceiro: O segundo tempo deve 
ser feito em torno do 3° mês de pós-operatório da 
ortofaloplastia. Se houver edema ou outro tipo de 
complicação transitória, aguardamos até a perfeita 
cicatrização dos retalhos. Consideramos que o se
gundo tempo, cuja permanência hospitalar é curta, 

J. Br. Urol. - Vol. 6 N° 2 - 1980 148 

bem coIl)o a não utilizaçã"o de sondas ou curativos, 
permite, com mínima incidência de complicações, a 
rápida recuperação do paciente. 

SUMMARY 

It is discussed the therapeutic of hypospadias 
utilising the Bayars' technique for the first surgi cal 
time. The AA. emphasized the low morbility, as 
fistulae and easy surgical hundle, employing these 
techniques in the treatment of hypospadias. 

N. da R. - Acompanha o artigo uma bibliografia constando de 
12 (doze) citações, não publicada por não se enquadar nas normas 
do JBU. Os eventuais interessados deverão dirigir-sé diretamente 
aos autores. 



experiência com 32p no tratamento do 
carcinoma avançado da próstata. 

MARCO ANTÔNIO FIGUEIRÓ - WALTER JOSÉ KOFF 
Do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (RG). 

o manejo dos pacientes com adenocarcinoma 
avançado da próstata, com metástases ósseas e dor 
causando imobilidade, ainda é um dos grandes 
desafios ao urologista'. A manipulação hormonal, 
tanto com estrógenos e/ou orquiectomia, é vasta
mente usada. Outras medidas, como a radioterapia, 
adrenalectomia, hipofisectomia é cordotomia, têm 
sido usadas para alívio da dor incapacitante4• 

Desde os estudos publicados por Lawrence e 
Tobias, em 19565, o emprego de 32P, para tratamen
to paliativo da neoplasia de próstata com dor de 
difícil manejo, despertou o interesse dos urologistas 
e várias experiências têm sido relatadas l ,2,4,5,6,7,8. 

Em nosso meio, entretanto, esta modalidade 
terapêutica não foi ainda relatada. A seguir, apre
sentamos uma experiência inicial com este método. 

A técnica usada por Parsons7 foi seguida como 
modelo, tanto quanto possível. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os sete pacientes estudados tinham todos o 
diagnóstico estabelecido de adenocarcinoma da 
próstata e metástases ósseas (estágio D), a maioria 
já havia sido submetida a orquiectomia e realizava 
tratamento com estrógenos, corticosteróides, espiro
nolactona ou associações entre eles. 

Foram colocados no programa, quando apre
sentaram piora do estado geral, imobilidade pela dor 
e necessidade de analgesia potente com narcóticos. 

Todos os pacientes foram avaliados com dosa
gem da fosfatase ácida, uréia, creatinina, hemogra
ma, plaquetas e série metastática óssea (Tabela I). 

A idade dos pacientes variou dos 56 aos 75 anos 
e o tempo médio de evolução da doença foi de 3 
anos. 

O método consistiu em suspender-se a terapêu
tica estrogênica e iniciar-se o propionato de testoste
rona, 100 mg IM, por 17 dias. A partir do 5° dia de 
testosterona, iniciou-se 32p na dose de 1,8 mei oral 
ao dia, por sete dias. Ao completar-se a dose total de 
32p iniciou-se complementação com sulfato ferroso, 
complexo B e fostato de cálcio, como adjuntivo na 
reossificação. Ao final da dose de testosterona, 
reiniciou-se a terapêutica com estrógenos, indefini
damente. 

Na tabela 11, podem-se ver as doses de J2p e 
testosterona. 

RESULTADOS 

Os resultados foram avaliados subjetivamente, 
pela melhora da dor, e objetivamente, pela volta da 
mobilidade. 

A tabela 11 mostra o resultado obtido. 
Todos os pacientes apresentaram acentuada 

piora da dor, da imobilidade e do estado geral, após 
o início da terapêutica com testosterona. 

Um paciente ficou assintomático por 13 meses e 
outro por 9 meses, tendo ambos voltado a viver 
normalmente; em outros 3, com seguimento de 3 
meses, houve acentuada melhora da dor e da 
mobilidade. Dois pacientes desenvolveram paraple
gia no cúrso da administração de testosterona por 
comp ssão medular metastática, sendo então sub
metidvu a{Iaminectomia descompressiva. Num des
tes, ocorreu sangramento digestivo, tendo recebido 
seis unidades de sangue. Ocorreu óbito, 20 dias após 
o início da terapêutica. Entretanto, neste paciente 
também houve melhora da dor. Em 3 pacientes, 
houve queda nos níveis das plaquetas; outros 3 
necessitaram reposição hemática por diminuição dos 
níveis de hematóc.rito e hemoglobina. Os 2 pacientes 
com melhor resultado, na fase final da doença, 
foram submetidos a fenolização das raízes lombares. 

Dos 7 pacientes tratados, 4 ainda estão vivos e 
apenas um destes com mau prognóstico imediato, 
em virtude da extensão da doença. 

Durante a elaboração final deste trabalho, este 
último paciente veio a falecer. 

DISCUSSÃO 

O fósforo radioativo é um emissor beta-intenso , 
com meia vida de 14 dias e penetração teci dual 
máxima de 7 mm, sendo disponível para administra
ção oral e intravenosa.7 

Está bem estabelecido que o 32p distribui-se por 
todos os tecidos do corpo e que cerca de 80% dele 
deposita-se no tecido ósseo e com grande afinidade 
por células em reprodução rápida, quebrando a 
cadeia do DNA e produzindo alterações cromossô
micas que impedem novas divisões celulares. 4 
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Fig. 1 - Metástases ósseas de carcinoma de próstata (pré
tratamento com fósforo radiativo). 

A captação diferencial pelo tecido ósseo não é 
suficiente para prevenir alterações no tecido normal 
adjacente, quando doses cancericidas de 32p são 
usadas. Porém, a administração do andrógenos 
(testosterona) aumenta a incorporação do 3Zp, tanto 
pelo tecido como pelo novo osso e assim serve como 
base para potenciação do 3Zp. Desta forma, a 
captação em ossos com metástases é intensaz. 

O princípio da radiação isolada do 32p nas 
metástases e o alívio da dor, que proporciona aos 
pacientes com carcinoma de próstata avançado, 
justificam sua aplicação como medida heróica4

• 

Apesar disso, o potencial de complicaÇões é 
importante. Aparentemente, os andrógenos admi
nistrados aumentam a dor e a compressão medular. 
Herbut afirma que a dor das metástases do carcino
ma de próstata é causada pela invasão dos linfáticos 
perineurais e do OSS03. 

É lícito imaginar-se que o 32p, sendo incorpora
do a células com proliferação mais ativa, promoveria 
a destruição das mesmas com descompressão dos 
linfáticos perineurais, resultando na dramática me
lhora da dor que os pacientes apresentam. 

Esta melhora, em alguns casos, foi tão impor
tante, que os pacientes puderam retornar às suas 
atividades, tiveram melhora do apetite e ganho de 
peso. Portanto, como · medida a ser usada em fase 
final ou em pacientes refratários aos estrógenos, 
julgamos justificável correr os riscos descritos, já 
que os resultados poderão ser extremamente satisfa
tórios. 
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Fig 2: - Aspecto das lesões p6s-terapêuticas com 32p. 

RESUMO 

o tratamento paliativo do adenocarcinoma me
tastático de próstata constitui um importante proble
ma médico. 

Sete pacientes com este tipo de câncer foram 
tratados com 1,8 mCi oral de 32p por 7 dias, após 
suspensão do usa de estrógenos e administração de 
testosterona pré-tratamento. 

Após um período inicial de piora, devido à 
testosterona, 5 pacientes melhoraram dos sintomas, 
por período de teT"po variável entre 3 e 13 meses. 

Dois pacientes desenvolveram paraplegia por 
compressão medular por tumor no decurso do 
tratamento. 

Apenas 3 pacientes permanecem ainda vivos. 

SUMMARY 

The symptomatic t.reatment of advanced metas
tatie cancer of prostate is a major medicaI probIem. 

Seven patients with this cancer were treated by 
oral administration of 1,8 mCi of 32p for seven days, 
during a 17 days course of testosterone. 

The estrogens were stopped before the treat
ment after a initial period of worsening, due to the 
testosterone administration, 5 patients improved by 
a period of time between 3 and . 13 months. 

Two patients presented paraplegia due to spinaI 
cord compression by the tumor during the course of 
the therapy. 

Only 3 patients are still alive at this time. 



CARCINOMA DA PRÓSTATA 

curso da terapêutica com fósforo radiativo. 

TABELA I 
EXAMES SUBSIDIÁRIOS PRÉ E PÓS TRATAMENTO -

Uréia Creatinina Fosfatase Hematócrito Hemoglobina Plaquetas/mcl 

(mg/dl) (r:ng/dl) Ácida (S.J.) (g/1 OOml) 

METÁSTASES Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

Coluna lombar, dorsal, 

sacra, .costelas. 60 88 1,3 2,1 0,8 0,5 37% 27% 12,1 8,8 223.000 180.000 

Coluna lombo-sacra, bacia, 

costela, fêmures. 40 43 1,3 1,2 60,0 35,4 40% 32% 13,0 9,7 218.000 198.000 

Pulmonares, medias-

tinais, vértebras 18 34 0,8 1,1 18,0 50,0 29% 20% 9,1 6,1 105.DOe 30.000 

lombo-sacras, costelas. 

Vértebras torácicas 

lombares, fêmur e 62 40 1,4 1,2 1,1 1,4 42% 33% 13,3 9,8 170.000 210.000 

clavícula D. 

"íaco D, isquio-

púbico D, trocân- 44 31 1,0 1,5 0,3 - 37% 35% 11,9 10,5 283.000 46 .. 000 

ter do · fêmur D. 

Coluna, bacia, úmero 45 - 1,0 - 3,1 237U/L 41% 35% 13,7 10,7 157.000 51.000 

E, fêmur E. 

Extensa disseminação 62 - 1,0 59,9U/L 45,5U/L 31% 29% 9,8 8,3 190.000 192.000 

metastática no esqueleto. 
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TABELA 11 

EVOLUÇÃO DE 7 PACIENTES TRATADOS COM 32P 
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blastomicose epididimária 
JACOB SALOMÃO SELIGMAN -AUGUSTO RAMOS DO PRADO 

Do Curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria (RS) 

INTRODUÇÃO 

A blastomicose sul-americana (BSA) ou para
coccidioidomicose é uma micos e profunda, causada 
pelo "paracoccidioides brasiliensis", cuja via de 
penetração é ainda discutida. Segundo alguns, as 
lesões iniciais são cutâneo-mucosas, interessando 
principalmente as mucosas orofaringeana e laringea
na, com disseminação precoce para linfonodos saté
lites (pescoço) e com disseminação tardia para as 
mais variadas localizações viscerais, especialmente 
pulmões; segundo outros, a via de penetração seria 
inalatória, com comprometimento inicial pulmonar, 
sendo as demais localizações secundárias. É uma 
afecção bastante freqüente no Brasil e em vários 
países da América do Sul. 

Clinicamente, a paracoccidioidomicose epidídi
mo-testicular não é comum; no entanto, em autóp
sias de indivíduos mortos por BSA, tal comprometi
mento ascende a 9% (Lima4 , 1952). O primeiro caso 
clínico de BSA testículo-epididimária foi descrito, 
em 1954, por Fava Neto e Del Negro!, cujo diagnós
tico foi feito a partir do exame direto de material 
retirado de fístula escrotal (inicialmente tratada 
como tuberculose), em doente sem suspeita clínica 
da micose em outra localização. Mais recentemente, 
HachuF relatou outro caso de epididimite por "P. 
Brasiliensis", diagnosticado através de biópsia de 
epidídimo. Em nosso meio, Londero e Ramos5 não 
fizeram referência a nenhum caso de comprometi
mento epididimário e testicular, em estudo clínico e 
mico lógico d~ 41 casos de BSA. 

A finalidade do presente trabalho é descrever 2 
casos de BSA' de localização epididimária, encontra
dos no Hospital Universitário de Santa Maria, 
salientando a necessidade de incluir esta afecção no 
diagnóstico diferencial das orquiepididimites crôni
cas e mesmo dos tumores de testículo. 

RELATO DOS CASOS 

Caso nO 1 - W. K., brasileiro, masculino, casado, 
48 anos, agricultor, natural e procedente de Restin
ga Seca, RS, internou-se no Hospital Universitário 
Setor Centro, em 19.01.79 (Reg. 36.275), com 

diagnóstico clínico de tumor de testículo. Referia 
aumento e endurecimento do conteúdo da hemibol
sa escrotal direita, nos últimos meses, sem relação 
com traumatismo. Ao exame, notava-se, na hemi
bolsa escrotal direita, uma massa de consistência 
amolecida na sua porção anterior e endurecida na 
sua porção posterior, sugerindo mais processo pato
lógico epididimário do que testicular. Os demais 
exames revelaram: série vermelha sem particularida
des, discreta leucocitose, sedimento urinário nor
mal, urocultura negativa, bioquímica do sangue nos 
limites da normalidade, urografia excretora sem 
alterações. O paciente foi submetido à exploração 
cirúrgica, em 23 de janeiro de 1979. Procedeu-se à 
abordagem por via ingüinal, para que se fizesse o 
clampeamento prévio do funículo espermático, em 
virtude da suspeita de patologia maligna. Observou
se intensa paquivaginalite, com discreta coleção 
líquida na cavidade vaginal, cujo esvaziamento mos
trou testículo de volume, forma e aspecto normais. 
O epidídimo estava aumentado de volume e intensa
mente aderido ao testículo, deixando extravasar 
material purulento esverdeado, no momento da 
exérese. Apenas a epididimectomia foi realizada. O 
exame histopatológico revelou epididimite blastomi
cótica (figs. 1 e 2). A investigação retrospectiva 
revelou passado de lesões faringeanas, há 1 ano, que 
evoluíram com cura espontânea. O RX do tórax 
mostrou comprometimento pulmonar pela doença 
(fig. 3). O exame micológico da secreção prostática 
foi negativo. 

Caso nO 2-F. S. C., brasileiro, masculino, 56 anos, 
agricultor, procedente de Santa Maria, RS, estava 
internado, desde 28.3.79, no Serviço de Pneumolo
gia do Hospital Universitário de Santa Maria (reg. 
nO 37.177), em tratamento para blastomicose pulmo
nar. Por apresentar aumento da hemibolsa escrotal 
direita, foi solicitado parecer urológico. O exame 
demonstrou epidídimo e testículo esquerdos clinica
mente normais, aumento e endurecimento do epidí
dimo direito, além de coleção líquida encistada 
acima do testítulo direito, simulando uma gônada 
extranumerária. O laboratório acusou: anemia e 
leucocitoses discretas, sedimento urinário e bioquí
mica sanguínea sem particularidades. Realizou-se a 
exploração cirúrgica bilateral, pela via transescrotal, 
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contendo 
exsudato fibríno-purulento; células inflamatórias mononucleares 
no interstício. 

Fig. 2 - Detalhe dos 
Multibrotamento. 
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Fig. 3 - Pulmão comprometido pela blastomicose. 

Fig. 4 - Aspecto macroscópico da blastomicose epididimária. 
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em 4.4.79. No lado direito, notou-se intenso com
prometiJnento do epidídimo, além de abscesso su
pra-ep:'didir,lário (massa que, ao exame clínico, 
simulav<! !.!í.n terceiro testículo), que foi drenado. No 
lado esquerdo, procedeu-se a biópsia do epidídimo, 
com ap~rência normal. O exame histopatológico 
mostrou epididimite blastomicótica direita e epidídi
mo esquerdo normal. O exame micológico do pus 
drenado demonstrou grande quantidade de "P. 
Brasiliensis". O exame da secreção prostática não 
revelou a presença do fungo. 

DISCUSSÃO 

No estudo destes 2 (dois) únicos pacientes, os 
autores não conseguiram esclarecer a patogenia do 
comprometimento epididimário pela BSA. Embora 
o exame micológico da secreção prostática fosse 
negativo, não se pode afastar a possibilidade de 
propagação por via canalicular ( à semelhança da 
tuberculose), em virtude do número reduzido de 
casos e de um deles estar na vigência de. tratamento 
durante a investigação. 

RESUMO 

Os autores apresentam dois casos de epididimi
te blastomicótica. Em um deles, o diagnóstico foi 
feito pelo exame histológico do epidídimo em um 
paciente operado com suspeita inicial de tumor de 
testículo. O outro paciente já tinha diagnóstico de 
BSA pulmonar quando submetido à exploração 
cirúrgica do escroto. Salientam ainda a necessidade 
de incluir esta patologia no diagnóstico diferencial 

das orquiepididimites crônicas e mesmo dos tumores 
de testículo. 

SUMMARY 

The authors present two cases of blastomycotic 
epididymitis, one of them operated with the initial 
suspicion of testicular tumor. . . 

The definitive diagnosis was made by the histo
pathological examination. The other patient, alrea
dy, had the diagnosis of pulmonary South American 
blastomycosis, when submited to an exploratory 
surgery of the scrotum. 

The authors emphasize the necessity of in
cluding this pathology in the differential diagnosis of 
chronic epididymitis and even of testicular tumors. 
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avaliação clínica de um 
novo analgésico 

antagonista do ópio - meptazinol 
ADAYCOUTINHO 

Do Departamento de Urologia do Hospital Souza Aguiar, 
Rio de Janeiro, R.J. 

INTRODUÇÃO 

Uma das maiores limitações no uso de analgési
cos potentes tem sido o risco de desenvolvimento de 
dependência psíquica e física. Com a descoberta de 
que alguns antagonistas do ópio são dotados de 
atividade analgésica, surgiu a perspectiva de se 
utilizarem estes compostos. 

Dentro desta linha de pesquisa foi desenvolvido 
o meptazinol, m-(3 etilmetil-hexahidro-lH-azepin-3-
il)fenol cloridrato (fig. 1), cujo perfil farmacológico 
caracteriza-se por potente ação analgésica central, 
virtual ausência tanto de ação depressora respirató
ria, como de ação inibidora da motilidade intestinal. 

Estudos clínicos com o meptazinol, em pacien
tes com dor originária de cólica renal e doenças 
malignas, foram publicados, com resultados auspi
ciosos e o mesmo se deu com seu uso na dor pós
operatória4,7, onde sua potência analgésica mostrou
se equivalente à da meperidina8

• 

Em virtude das importantes características des
ta nova droga, foi realizado este trabalho, que teve 
por objetivo testar a eficácia e avaliar a segurança do 
meptazinol, em estudo aberto, não comparativo, na 
dose de l00mg IM, em pacientes portadores de dor 
intensa ou muito intensa, resultante de causas di
versas. 

PACIENTES E MÉTODOS 

Foram estudados, no Serviço de Urologia do 
Hospital Municipal Souza Aguiar, 42 pacientes (25 
homens e 17 mulheres), com queixa de dor intensa 
ou muito intensa, sendo 19 pós-cirúrgicos, 22 com 
cólica renal e 1 com torção do testículo. Segundo 
critério médico, a dor era proporcional e adequada 
ao quadro clínico do paciente. A idade dos pacientes 
variou de 16 a 73 anos, com média de 36,6 anos, e o 
peso, de 40 a 81 kg, com-média de 61,5 kg. Na 
Tabela I, estão representados os dados demográficos 
dos pacientes e, na Tabela 11, a etiologia da dor. 

Foram excluídos do estudo pacientes considera
dos física e psicologicamente incapazes de bem 
informar sobre a intensidade da dor, pacientes que 
já haviam tomado outros analgésicos (inclusive Fen-
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tanil) menos de 4 horas antes do estudo em questão, 
pacientes opiáceo-dependentes, pacientes com dis
função hepática elou renal grave, e mulheres grá
vidas.' 

A administração do meptazinol foi na dose de 
100 mg (1 ampola), por via IM, e a partir da 
aplicação; o paciente foi avaliado a 30 minutos, 1,2, 
3,4 e 6 horas. Nestes períodos, a avaliação do alívio 
, da dor foi feita utilizando-se as respostas subjetivas 
do paciente, quanto ao grau de intensidade da dor 
(muito intensa = 4; intensa = 3; moderada = 2; 
discreta = 1; e ausente = O), e registrando-se a 
percentagem de alívio, em relação ao período pré
administração da droga ( completo = 5; acentuado 
= 4; moderado = 3; discreto = 2; nenhum = 1 e 
piora 7" O), conforme método proposto por Houde e 
cols. 9, modificado ligeiramente·por Bellville et aI. !O 

e de validade comprovada no Brasil por Pereira e 
cols. 11 • 

Após a administração do analgésico, a análise 
do estado de vigília dos pacientes foi realizada de 
maneira semelhante à da dor, tendo sido atribuído, a 
cada grau de sedação, um valor numérico ( acentua
da = 3; moderada = 2; discreta = 1 e nenhuma = 

O). 
Especial atenção foi também dada à freqüência 

respiratória, pulso e pressão arterial, que foram 
determinados nos mesmos períodos em que era feita 
a avaliação da intensidade da dor. 

Durante o estudo, convencionou-se que, persis
tindo dor intensa, apesar do meptazinol, por período 
superior a 30 minutos, ou havendo discreto alívio da 
dor, na avaliação de 2 horas após a administração, o 
paciente poderia receber medicação convencional e 
o caso ser encerrado. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análi
se estatística. 

RESULTADOS 

A Tabela III mostra os escores médios da 
intensidade da dor e do alívio nos penodos de 
observação, para todos os pacientes, bem como para 
o grupo de pacientes cirúrgicos e os não-cirúrgicos 
considerados separadamente. A análise estatística 
(teste de Friedman) demonstrou que a intensidade 
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média da dor foi sempre significantemente menor 
que antes da injeção, nos períodos considerados 
nesta tabeia. 

Em 40 pacientes, o alívio da dor foi rápido e de 
grau entre acentuado e completo, perdurando em 
97,5 % dos casos uma analgesia completa até 2 horas 
após a medicação e continuando sempre em grau 
apreciável (alívio entre acentuado e completo), 
durante todo o período do estudo (6 horas). 

Em 2 casos dos 42 estudados, os pacientes não 
apresentaram a analgesia desejada e receberam 
outra medicação para este intento (1 paciente com 
cólica renal e 1 paciente com torção testicular). 

As figuras 2 e 3 mostram graficamente a evolu
ção da intensidade da dor. 

Pela aplicação do coeficiente de correlação por 
postos de Spearman, a intensidade da dor correla
cionou-se estatisticamente de forma perfeita e inver
sa com o alívio da dor, para todos os pacientes em 
todas as avaliações (is variou de -0,994 a -1,0). 

A análise de variância mostrou que o meptazi
nol não afetou significativamente a pressão arterial 
sistólica e diastólica, e as variações, quanto à fre
qüência respiratória e pulso, não foram expressivas 
clinicamente (Tabela IV). 

Idêntico resultado foi obtido na análise da 
sedação, não tendo sido afetado, portanto,. o estado 
de vigma dos pacientes (Tabela V). 

A ocorrência de efeitos colaterais, de acordo 
com o grupo de pacientes, está indicada na Tabela 
VI. Como se pode observar, tontura e vertigens 
foram o efeito colateral mais encontrado (23,8% dos 
pacientes) (Tabela VII). 

TABELA I - Dados demográficos 

Pac. Sexo N Cor N 

ti) masculino 25 branco 26 
O 

feminino 17 não-branco 16 Q 

e total 42 total 42 

I a: ti) masculino 14 branco 14 
O ,::) O feminino 9 não-branco 9 
.e( a: ~ total 23 total 23 zOe" 

a: ti) masculino 11 branco 12 
,::) O feminino 8 não-branco 7 
a::~ 

total 19 total 19 Oe" 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Os resultados deste estudo vêm confirmar a 
ação analgésica do meptazinol, sendo que, em 40 
pacientes de um grupo de 42, em média; a dor, de 
muito intensa ou intensa no período pré
administração da droga, passou a discreta ou ausen
te, já na avaliação aos 30 minutos da administração. 
Após 1 hora, a dor estava ausent'e em 77,5% dos 
pacientes e discreta nos demais, sendo que, após 2 
horas, 97,5% dos pacientes estavam sem dor e a 
analgesia durou pelo tempo de observação, que foi 
de 6 horas. 

Entre os efeitos colaterais, o de maior freqüên
cia foi tonturas/vertigens, que, porém, tal como 
outros efeitos registrados, v.g. sudorese e cefaléia, 
foi facilmente tolerável pelos pacientes. Quanto ao 
vômito, podendo ser ele uma decorrência da cólica 
renal, fica difícil correlacioná-lo ao analgésico admi
nistrado nesta patologia, a qual representou 95,6% 
dos casos clínicos. 

A pressão arterial não sofreu alterações pelo 
uso do meptazinol, no decorrer das observações 
clínicas. 

No decorrer do estudo, em comparação com o 
período pré-administração da droga, o pulso baixou 
de 86 para 79 pulsações por minuto e a freqüência 
respiratória, em média, de 21 para 19 incursões 
respiratórias por minuto. Estes dados são pouco 
expressivos clinicamente, podendo justificar-se em 
conseqüência do alívio da dor resultante. 

A eficácia e a tolerabilidade do meptazinol 
foram iguais, tanto no grupo de pacientes pós
cirúrgicos, como nos pacientes clínicos. 

Idade (anos) Peso (kg) 

média 36,57 média 61,51 
desvio padrão 16,35 desvio padrão 10,24 
amplitude 16 1---1 73 amplitude 40 t---< 81 

média 31,96 média 60,70 
desvio padrão 13,38 desvio padrão 10,71 
amplitude 161--; 61 amplitude 40 --.. 81 

média 42,16 média 62,47 
desvio padrão 18,16 desvio padrão 9,87 
amplitude 20~ 73 amplitude +-----t 80 
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TABELA 11 - Etiologia da dor 

Diagnósticos nOpac. % 

Cólica ureteral 22 52,40 

Torção testicular 1 2,40 

Pós-operatório imediato 19 45,20 

Total 42 100,00 

Procedimentos cirúrgicos 

• Nefrectomia 2 

• Ureterolitotomia 3 

• Herniorrafia 2 

• Laparotomia 2 

• Histerectomia abdominal 4 

• Prostatectomia 2 

• Linfadenectomia pélvica 1 

• Apendicectomia 1 

• Orquiectomia 1 

• Fechamento de cecostomia 1 

Total 19 

TABELA 111- Registro dos escores médios de intensidade da dor e alívio 

teste de 

parâmetro 
Escores médios e desvio padrão da média (DPM) 

Friedman 

analisado Pré 30' 1h 2h 3h 4h 6h (x2r) p 

intensidade dor 3,12 0,90 0,36 0,17 0,26 0,38 0,67119,81 P <0,001 
...J N (0,05) (0,14) (0,11) (0,10) (0,11) (0,11) (0,12) ~ ~ 

11 

~ z alívio da dor 4,0 4,6 4,83 4,69 4,57 4,29 29,12 p < 0,001 

(0,16) (0,13) (0,11) (0,14) (0,13) (0,14) 

Cf) 
O 

intensidade dor 3,22 1,09 0,48 0,26 0,35 0,52 0,78 60,09 P <:0,001 u a a: (0,06) (0,16) (0,14) (0,13) (0,14) (0,14) (0,14) '::::> a: 
U M alívio da dor 3,78 4,48 4,74 4,57 4,39 4,13 23,88 P <0,001 
Ó N 

11 (0,19) (0,16) (0,13) (0,18) (0,18) (0,18) .« z z 

Cf) intensidade dor 3,00 0,68 0,21 0,05 0,16 0,21 0,53 51,05 p < 0,001 
O 
'U (0,00) (0,10) (0,07) (0,03) (0,06) (0,07) (0,09) a a: ã) 
'::::> ... alívio da dor 4,26 4,74 4,95 4,84 4,79 4,47 11,07 P = 0,05 
a: 11 

U z 
(0,13) (0,08) (0,03) (0,06) (0,06) (0,10) 
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TABELA IV - Parâmetros vitais em pacientes (N = 40) medicados com meptazinol100mg IM 

Escores médios durante os períodos de observação F 
(análise de 

Sinais vitais 

Pressão arterial sistólica 
Pressão arterial diastólica 
Pulso 
Freqüência respiratória 

Pre 30' 1h 2h 3h 4h 6h variância) p 

132,74 133,81 131,79 132,14 132,13 131,63 131,88 
85,12 83,45 83,45 84,88 82,88 83,50 84,25 
86,23 84,85 81,57 81,71 81,10 79,80 79,80 
21,66 20,95 20,19 19,90 19,70 19,90 19,55 

0,082 NS 
0,177 NS 
2,590 p < 0,05 
3,850 p < 0,001 

TABELA V - Estado de sedação de pacientes medicados com meptazinol 100mg IM 

Escore médio durante os perícdos de observação Teste de 
Friedman 

Pré 30' 1h 2h 3h 4h 6h (x2r) P 

0,26 0,26 0,45 0,50 0,29 0,12 0,19 10,482 NS 

TABELA VI - Ocorrência de efeitos colaterais nos 2 grupos de pacientes 

Reações adversas presentes Reações adversas ausentes 

Grupo N°pac. % N°pac. O/o 

Pós-ci rú rg icos 4 21,05 15 78,95 

Não-ci rú rg icos 14 60,87 9 39,13 

Total 18 42,90 24 57,10 
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TABELA VII- Reações adversas relatadas/ observadas e sua freqüência 

Freqüência 

Reação adversa pac. não-cirúrgicos pac. pós-cirúrgicos 

Tontura/vertigem 
Sudorese 
Vômito 
Cefaléia 

10 
3 
2 
2 

~-N 

I 
CHa 

Fig. 1 - Fónnula estrutural do meptaziuol. 
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2 
2 

total 

10 
5 
4 
2 

23,80 
11,90 
9,52 
4,76 



MEPTAZINOL 

Fig. 2 - Efeito do meptazinol 100 mg IM sobre a intensidade da 
dor - Casos pós-operatórios. 

Intensidade da dor 
(escores médios) 

escore intensidade da dor 

4 

3 (3,00) 

2 

1 

(0,16) 

4 
3 
2 
1 
O 

muito intensa 
intensa 
moderada 
discreta 
ausente 

(0,53) 

(0,05) 

ol---~~::::==~~~::::=======:~------------~---- tempo 

Pré 30' 1 h 2h 3h 

Fig. 3 - Efeito do meptazinol 100 mg IM sobre a intensidade da 
dor - Casos clínicos. 

Intensidade da dor 
(escores médios) 

4 

(3,22) 

3 

2 

1 

(0,26) 

4h 6h 

escore intensidade da dor 

4 muito intensa 
3 intensa 
2 moderada 
1 = discreta 
O ausente 

(0,78) 

O+--'--~------~-------T----~----------------~ tempo 

Pré 30 1 h 2h 3h 4h 6h 
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RESUMO 
O efeito analgésico e, em especial, a segurança 

da administração intramuscular de 100 mg de mepta
zinol foram avaliados em estudo aberto, em 42 
pacientes portadores de dor intensa ou muito inten
sa, resultante de causas diversas, tanto clínicas como 
pós-cirúrgicas. 

Os resultados indicaram que meptazinol é um 
analgésico eficaz, com poucos e toleráveis efeitos 
secudários, sendo a vertigem/tontura o mais fre
qüente, com incidência de 23,8%. O alívio da dor 
instalou-se em período inferior a 30 minutos, sendo 
máximo até 2 horas após a medicação e perdurando 
pelo tempo de observação clínica, que foi de 6 horas, 
em grau entre acentuado e completo. Em relação a 
sinais vitais e sedação, não existiu diferença clínica 
entre o período pré-administração e os períodos de 
observação, salientando-se, portanto, a segurança 
do emprego do meptazinol. 

SUMMARY 
In an open, non comparative study, the effica

cy, and particularly, the safety of a single intramus
cular injection of 100 mg meptazinol was studied in 
42 patients with severe or very severe pain due to 
varied causal conditions. In this study, the anàlgesic 
effect was achieved within 30 minutes after injection 
and pain relief was significant after 2h and was still 
present afier 6h, with alot of or a complete relief. 
Few and well tolerated side effects were noted, 
dizziness being the most common, with a 23,8% 
incidence. Vital signs and alertness were not affected 
by meptazinol,; 
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