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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 devehI 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 Bra~ileira de 

Normas Técnicas, Normalização da documentação no Brasil, 2. Ed., Rio de 
Janeiro, lnst. 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$ 
3.000,00 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 do(s) prenome(s) separado(s) do sobrenome por vírgula, 
ponto; título do periódico em grifo ou negrita, vírgula; local de publicação, vírgula, número do volume 
em 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, R.R. & SANGER, R. Blood groups in mano 4 ed. Philadelphia, F.A. Davis Co., 1962.231 p. 

Para as citações de trabalhos publicados em livros, a referência deve ser assim estabelecida: autor 
da colaboraçã~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 

Os Congressos e o Congresso 
JOÃO ÁTILA ROCHA * 

Constituem, sem sombra de dúvida, os Congressos Brasileiros de Urologia aconteci
mentos magnos nos fastos da Urologia nacional, como oportunidade de ser por todos 
sentida a vitalidade e a pujança da comunidade urológica e, por outro lado, de 
efetivamente aferir ó grau de desenvolvimento e prestígio científico e técnico alcançado 
pela especialidade. 

É sábia, pois, a disposição estatutária que obriga a SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE UROLOGIA (SBU) a promover,de dois em dois anos, o seu Congresso, 
empenhando nesse empreendimento, de alcance reconhecidamente elevado e grato, todos 
os recursos que possa mobilizar. 

Tem assim a SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA assinalados, como 
pontos altos de sua história, os memoráveis cone/aves que, desde 1935, faz realizar com 
regularidade, aos quais tem comparecido número gradativamente crescente, e sempre 
expressivo, de urologistas brasileiros, e para os quais tém acorrido também figuras de 
proeminente relevo na Urologia mundial. 

São os Congressos da SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA - pelo vulto 
e importância dos assuntos que tém posto em tela; pelo teor das contribuições que em 
torno deles têm provocado; pela compreensão que suscitam, pelos contactos que 
promovem, pelos ensinamentos que tém trazido; e ainda pela afluéncia numerosa de 
elementos jovens e entusiastas - motivo de justo orgulho para os membros da Sociedade, 
e razão de prestigiamento e destaque para a própria Medicina brasileira. 

Espera-se que o próximo Congresso Brasileiro de Urologia - que será o décimo
oitavo, e que terá como sede a cidade de Curitiba, onde se reunirá de l° a 6 de novembro 
do ano em curso - seja cercado do mesmo éxito, e corresponda, na sua estrutura, na sua 
programação cientffica, em suas atividades sociais, às glórias já colhidas pela SOCIEDA
DE BRASILEIRA DE UROLOGIA em suas promoções anteriores. 

• • • 

Dentre as múltiplas atividades que virão a compor o programa cientffico do XVIII 
CONGRESSO BRASILEIRO DE UROLOGIA, salientam-se, pela oportunidade e 
interesse, os temas distribuídos às várias mesas-redondas: infecções urinárias; imunologia 
em Urologia; hiperplasia prostática; bexiga neurogênica; estenoses' da uretra; litfase 
urinária (sob seus aspectos de recidiva e de profilaxia); derivações urinárias (reservada à 
contribuição das várias regiões do Brasil, numa tentativa de apontar um panorama da 
atitude de nossos urologistas a propósito). 

• Presidente da SBU 
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EDITORIAL 

Cursos e conferências, a cargo de eminentes urologistas de nosso pais ou do 
estrangeiro, e sessões de apresentação de temas livres completarão o programa, que está 
sendo cuidadosamente elaborado (*). 

Também desta vez os trabalhos contarão com a contribuição de personalidades de 
notável projeção nos assuntos para que foram convidadas: participantes brasüeiros terão 
ocasião de expor seus pontos de vista, sua vivência e sua opinião sobre os temas 
escolhidos, alguns dos quais serão igualmente considerados pelos convidados estrangeiros 
(europeus e norte-americanos), também figuras destacadas da Urologia. 

A par dessas atividades, atraente programação de cunho social está sendo organiza
da, de modo a proporcionar aos congressistas e Exmas. Senhoras momentos de agradável 
conv(vio e oportunidades de congraçamento, à sombra da tradicional e amorável 
hospitalidade da Capital paranaense. Todos os esforços estão sendo desenvolvidos no 
sentido de que alcance, essa programação social, brilho compatfvel com o que se almeja 
para a programação cientifica. 

• • • 

Não será com certeza preciso dizer que, no Paraná, se está trabalhando intensamente 
em prol do XVIII CONGRESSO, inclusive visando ao interesse de torná-lo o mais 
acess(vel aos seus participantes. 

Tratando-se de empreendimento de vulto. sob esse aspecto se têm empenhado os 
urologistas paranaenses, no sentido de fazer para ele convergir a atenção de organizações 
e entidades que ali encontrarão excelentes oportunidades de contacto com o mais de milhar 
de congressistas que se reunirão em Curitiba. 

Por outro lado, apoio e colaboração inestimáveis já foram obtidos de instituições 
universitárias, de organismos culturais ligados às esferas oficiais. de personalidaes 
marcantes na vida intelectual da cidade e do Estado. 

Obedecendo a um cronograma de trabalho condizente com as responsabilidades que 
lhe cabem, a Comissão Executiva pretende ter toda a estrutura do conclave em condições 
de corresponder plenamente às necessidades, exigências e interesses dos congressistas. 
Planeja, e admite como bastante possível, publicar um volume dos Anais do Congresso. 
reunindo os trabalhos a serem apresentados que lhe forem remetidos com antecedência; a 
iniciativa, de indiscutível oportunidade e utilidade para todos, se apresenta viável, embora 
sujeita a confirmação. 

Correspondendo ao esforço dos colegas paranaenses, é de se salientar o interesse com 
que os meios urológicos nacionais aguardam a celebração do Congresso de Curitiba, fato 
que pode ser apontado como penhor dos louros do sucesso que mais uma vez colherão a 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA e seus associados de todo o Brasil. 

É. em última análise, em tributo a esses associados, e à sua comunhão em torno da 
Urologia' e da S. B. u., que os Congressos são realizados. 

(*) Quando o presente número do JORNAL BRASILEIRO DE UROLOGIA entrar 
em circulação, certamente a Secretaria do XVIII Congresso já terá feito os primeiros 
contactos diretos com os Urologistas de todo o Brasil, enviando-lhes informações e 
instruções, que não -obstante poderão ser obtidas por carta: Secretaria do XVIII 
Congresso Brasileiro de Urologia - Caixa-postal 15051 - Curitiba, PR, 80000. 
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flagrantes históricos da SBU 

No dia 10.11.40, domingo, os congressistas e 
seus familiares compareceram ao almoço que lhes 
oferecia a Municipalidade do Rio de Janeiro no 
Jóquei Clube Brasileiro. Falaram, na ocasião, Ugo 
Pinheiro Guimaraés, saudando as Delegações pre
sentes, tendo respondido, em agradecimento, Ro
dolfo de Freitas, de São Paulo. Seguiu-se, à tarde, a 
corrida de um páreo, em homenagem aos urologistas 
desaparecidos. 

.. .. .. 

As reuniões científicas do Certame foram reali
zadas quatro no Distrito Federal (Academia Nacio
nal de Medicina e Colégio Brasileiro de Cirurgiões), 
uma no Estado do Rio de Janeiro (Faculdade 
Fluminense de Medicina) e quatro em São Paulo 
(Associação Paulista de Medicina). 

.. .. .. 
Os temas oficiais tiveram os seguintes relatores: 

1 ° Blastomas vesicais, Cumplido de Sant' Ana, Afon
so de Almeida Magalhaés e Jarbas Barbosa de 
Barros; 2° Tratamento das infecções urinárias, La
fayette Coutinho e Carlos Moraes e Barros; 3° 
Conduta clínica nas anomalias renureterais, Erastro 
Gaertner; 4° Litíase urinária, Estelita Lins, Rodolfo 
de Freitas e Guerreiro de Faria. Destes, somente 
Cumplido de Sant'Ana, Lafayette Coutinho, Eras
tro Gaertner e Guerreiro de Faria entregaram suas 
contribuições escritas para publicação nos "Anais". 

.. .. .. 
Entre os temas livres relacionamos, entre ou

tros, os de autoria de Ataíde Pereira (Cünica do 
câncer vesicaI), A. Mota Pacheco (Câncer de bexi
ga), J. Martins Costa (Terapêutica do câncer da 
bexiga, enervação renal e vesículas seminais e veru
montano), Geraldo de Azevedo e Malta Cardoso 
(Tratamento dos tumores papilíferos da bexiga por 
aspiração endoscópica), Eduardo Costa Manso 
(Tratamen~o do câncer da bexiga), Rodolfo de 
Freitas (Tumor vesical tratado por cistectomia), 
Eduardo Vasconcelos (Cistectomia e ureterossig
moidostomia), Guerreiro de Faria (Tratamento en
doscópico dos tumores vesicais), Volta B. Franco 
(Cistectomia parcial), Ugo Pinheiro Guimarães 
(Corpos estranhos da bexiga), Souza Aranha (Cân
cer do pênis), Maurício Gudin (Sonda ureteral de 
oliva, de sua concepção, que na França ficou conhe-
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cida como sendo de Chevassu e nos EUA como de 
Braasch), Pitanga Santos (Síndromes urinárias de 
origem retal), Brandino Corrêa (Tratamento da 
blenorragia), Darcy Vilela Itiberê (Antraz do rim), 
José Silva de Assis (Fisiologia das vesículas seminais 
e bexiga em ampulheta), J. Geraldo Campos Freire 
e Darcy Itiberê (Experiência com sulfoconjugados), 
Estelita Filho (Tratamento do hipogonadismo pelos 
hormônios sexuais, considerações sobre a adminis
tração dos andrógenos e colo da bexiga em funil), 
Abel de Oliveira (Ação de planta brasileira no 
tratamento da blenorragia), Moreira da Fonseca 
(Coeficiente uro-secretório), Waldemar Berardinelli 
(Modificações nos exames de urina), Genival Lon
dres (Hipertensão nas nefropatias), Aleixo de Vas
concelos (Formas graves de pielites), A. Alvres 
Pinto (Nefrocremasia), Ângelo Pinheiro Machado 
(Da litíase urinária), Guerreiro de Faria (Terapêuti
ca na tuberculose vesical), Moisés Fisch (Câncer do 
pênis), Luiz Samis (Lesões urogenitais em face da 
Assistência Social), Armando Trabuco (Alteraciones 
fisiopatológicas dei glomerulo y dei tubo renal en 
litiasis), Mota Pacheco (Valor da urografia excreto
ra), Mateus Santamaria (Simpatectomia química nos 
adenornas e quimioterapia sulfarnídica em Urologia) 
e Jarbas Barbosa de Barros (Da cistectomia total nos 
tumores da bexiga). 

.. .. .. 
O II Congresso Brasileiro de Urologia foi 

encerrado com um jantar de congraçamento, ofere
cido no Hotel Términus, em São Paulo, pelo Gover
nador do Estado e presidido pelo Professor Rubião 
Meira, então Reitor da USP. 

.. .. .. 

Na última sessão do ano (2.12.40), e sob a 
presidência de Estelita Lins, foi eleita nova Direto
ria para reger os destinos da SBU em 1941. A chapa 
aprovada ficou assim constituída: Presidente, Pro
fessor Estelita Lins; }O e 2° Vices, Cumplido de 
Sant'Ana e Pinheiro Machado Filho; Secretário
Geral, Arandy Miranda; 1° e 2° Secretários, Gilvan 
Torres e Lemos Bastos; Bibliotecário, Ordival Go
mes; 1° e 2° Tesoureiros, Volta B. Franco e Ary 
Lindenberg; Diretor dos "Anais", Alberto Gentile; 
Diretor dos "Arquivos", Moisés Fisch; Diretor de 
Imprensa e Propaganda, Moisés Benoliel; Comissão 
de Sindicância, Guerreiro de Faria, Rolando Mon-
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teiro e Augusto Paulino; Comissão Julgadora, A. 
Alvres Pinto, Dirceu Menezes e Estelita Filho; 
Comissão de Cirurgia, Brandão P', Castro Araújo e 
Jesuíno de Albuquerque; Comissão de Medicina, 
Genival Londres, Moreira da Fonseca e Waldemar 
Berardinelli e Comissão de Ciências Afins, Abdon 
Lins, Pitanga Santos e Agnaldo Xavier. 

* * * 

Em seguida, com a palavra, Cumplido de San
t' Ana solicitou, e foi aprovado, um voto de louvor 
pela forma briÍhante como Estelita Lins conduziu o 
11 Congresso Brasileiro de Urologia, voto esse 
extensivo à Comissão Organizadora, constituída por 
Arandy Miranda, Volta B. Franco e Gilvan Torres. 
Arandy Miranda falou, em nome de seus pares, 
agradecendo a homenagem. 

* * * 

O Dr. Volta B. Franco prestou contas à Casa 
sobre o movimento financeiro (balancete) do Con
gresso recém-findo. 

* * * 

Estelita Lins propôs o nome de Getúlio Vargas, 
Presidente da República, para Grande Benfeitor da 
SBU, por seu inestimável apoio ao Congresso. Na 
mesma sessão, foram eleitos sócios honorários os 
Professores Luciano Gualberto (SP), Lafayette Cou
tinho (BA), Erastro Gaertner (PR), Rodolfo de 
Freitas (SP), Zoroastro Passos (MG) e Rubião 
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Meira (SP) e, para sócios correspondentes, Jarbas 
Barbosa de Barros, Afonso de Almeida Magalhães, 
Carlos Moraes e Barros e Homero Dias Soares. 

* * * 

Em 7.4.41, é empossada a nova Diretoria. 
Nessa reunião Estelita Lins informou que, durante 
sua permanência em Recife, onde fora representan
do a Academia Nacional de Medicina no festejo da 
data aniversária da Sociedade de Medicina de Per
nambuco, foi, naquele Estado, criada/uma Socieda
de de Urologia. Rolando Monteiro pediu que se 
mandasse uma mensagem de felicitações à nova 
entidade. 

* * * 

Murilo Fontes solicitou a aprovação de voto de 
louvor a Adernar de Barros, Governador de São 
Paulo, pelo sucesso do plano de combate à tubercu
lose implantado em Campos do Jordão. Cumplido 
de Sant'Ana pediu à SBU fosse enviado telegrama 
de condolências a Figueroa Alcorta, da Argentina, 
pelo falecimento de sua progenitora e, bem assim, 
ao cientista Cardoso Fontes, de Manguinhos, por 
seu completo restabelecimento. Também o Profes
sor Aloísio de Castro, da Faculdade e Academia 
Nacional de Medicina, foi felicitado pelo brilhantis
mo de sua atuação em recente viagem a Buenos 
Aires. 



utilização de rins com anormalidades no 
transplante renal 

LAURO BRANDINA - PEDRO A. GORDAN - ANTÔNIO M. A. 
FRAGA - MAURO R. BERGONSE. 

Da Universidade Estadual de Londrina (PR) 

INTRODUÇÃO 

Ainda não existe um critério definido para a 
utilização, em transplante, de rins que apresentam 
anormalidades urológicas, principalmente as chama
das de grande porte. 

Todavia, em decorrência do aumento do núme
ro de pacientes que necessitam desta modalidade 
terapêutica e da grande dificuldade, em nosso meio, 
na obtenção de doadores compatíveis, passou-se a 
empregar, em número cada vez maior, rins habitual
mente não utilizáveis. 4,5.6.7 

Apresentamos seis casos de transplante com 
rins que apresentavam essas características: um rim 
em ferradura, que foi utilizado para dois receptores; 
dois "free kidney", sendo um com lesão ureteral 
extensa e outro com uretero-hidronefrose; um rim 
ectópico e um com hidronefrose, calculose e infec
ção urinária. 

APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

1 - "Free Kidney" 

Doador: J. A. M., 65 anos, masc., não aparen
tado. 
Anormalidade: extensa lesão ureteral durante cirur
gia de abaixamento do cólon, com formação de 
abscesso urinoso, que se infectou, e fístula uretero
cutânea após drenagem (fig. 1). 

Receptor: O. L., 47 anos, masc., portador de 
G.N.C. 

Transplante: em 18/3/75. Técnica: anastomoses 
vasculares aos vasos ilíacos e anastomose pielopié
lica. 

Resultado: diurese imediata; função renal nor
mal; sem infecção. 
Urolografia de 12/02/79: normal (fig. 2). 

Tempo de seguimento: 4 anos e meio. 

2 - Rim ectópíco 

Doador: D. J. F., 30 anos, masc., HLA idên
tico. 

Anormalidade: ectopia renal pélvica unilateral; 
a arte rio grafia demonstra uma só artéria (fig. 3). 

Receptor: F. F., 23 anos, masc., portador de 
pielonefrite crônica. 
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Transplante: em 17/9/76. Técnica: Gil Vemet. 
Resultado: excelente; urolografia de 15/5/79: 

normal, apesar do contorno bizarro do ureter (fig. 
4). Função renal atual normal; sem infecção. 

Tempo de seguimento: 3 anos. 

3 - Rim em ferradura 

Doador: cadáver, 32 anos, trauma do crânio. 
Anormalidade: rim em ferradura com discreta 

estenose de junção bilateral; 1 artéria para cada 
hemi-rim; realizada sinfisectomia. 

Receptores: 

1 - A. P., 46 anos, fem., portadora de G.N.C. 
2 - A. Q. F., 44 anos, masc., portador de rins 
policísticos. 

Transplantes: em 27/10/76. Técnica: 1) Gil Vemet 
(isquemia de 2 hrs e 40 minutos) 2) Kuss-Murray 
(isquemia de 4 horas). 
Resultando: 

1) Bom; atualmente com função renal normal; sem 
infecção. 
2) Necrose tubular aguda necessitando de diálise; 
alta em 30 dias, com função normal; discreta esteno
se de junção; 30 dias após, crise de rejeição, seguida 
de septicemia e óbito. 
Tempo de seguimento: 
1) 3 anos 
2) 2 meses. 

4 - Rim com calculose, hidronefrose e infecção 

Doador: M.L.L., 32 anos, fem., mãe. 
Anormalidade: rim com calculose ureteral e 

renal, hídronefrose e infecção por E. colí lO'·(figs. 5, 
6 e 7). 
Receptor: O.R.L., 12 anos, masc., portador de 
G.N.C. 
Transplante: em 02/9/77. Técnica: Gil Vemet. 
Resultado: diurese imediata; infecção urinária assin
tomática, até 6 meses após o transplante, atualmen
te, com função renal normal e sem infecção. 
Urografia excretora de 09/3/78: demonstra regressão 
parcial da hídronefrose (fig. 8). 
Tempo de seguimento: 2 anos. 
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5 - "Free kidney" 

Doador: L.C.B., 40 anos, fem., não aparen
tado. 

Anormalidade: lesão ureteral durante cirurgia 
ginecológica e abscesso urinoso infectado; na drena
gem deste abscesso, houve lesão de alça intestinal, 
com formação de fístula estercoral, que cicatrizou 
por segunda intenção. Urografia de 20/01n9 de
monstra a fístula, estenose de ureter e grande 
uretero-hidronefrose a montante (fig. 9). 

Receptor: A.P.F., 41 anos, masc., portador de 
G.N.C. 

Transplante: em 06nn9. Técnica: anastomose 
vascular aos vasos ilíacos e anastomose pielopiélica 
com o rim em posição invertida. 

Resultado: Boa evolução funcional do rim 
transplantado. Broncopneumonia 30 dias, após le
vando o paciente ao óbito com função renal normal. 

Tempo de seguimento: 30 dias. 

Fig.9 
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COMENTÁRIOS 

Spanos 7 refere a utilização de 35 rins com 
anormalidades no trato urinário. Desses, 27 (77%) 
apresentavam função renal normal na época de sua 
comunicação, com um período de seguimento de 2 e 
meio a 6 e meio anos. Não houve perda de rim ou 
paciente como conseqüência do rim doado. Todavia, 
em seus casos as anormalidades eram consideradas 
mínimas e foram agrupadas em 4 categorias: 

a) Infecção urinária de repetição: 5 casos. 
6) doador com bacteriúria: 8. 
c) rim com estase mínima: 17. 
d) anomalias várias: pélvis dupla: 3; rins pequenos: 
2; cistos renais: 2 e com anormalidades vasculares 
mínimas: 2. 

Com este critério, tivemos mais 6 casos: 1 com 
hidronefrose mínima, 3 com cistos renais pequenos e 
2 com duplicidade pielureteral, que não foram 
considerados nesta exposição. 

No nosso caso nO 1, não havia possibilidade de 
aproveitamento da via excretora porque o retroperi
tônio contaminado do doador implicava na necessi
dade de ligadura e secção do ureter em seu terço 
superior. O restabelecimento do trato urinário foi 
conseguido com anastomose pielopiélica. O receptor 
não possuía doador familiar e há vários meses 
aguardava doador cadáver. . 

O rim ectópico foi utilizado porque doador e 
receptor eram HLA idênticos e o rim ectópico 
possuía uma só artéria, o que não é habitual neste 
tipo de anomalia; temos 3 casos de transplante de 
rins ectópicos descritos na literatura4,7, todos com 
boa .evolução. 

O rim em ferradura é considerado anomalia de 
grande porte e freqüentemente associada a vascula
rização múltipla e problemas na junção pielureteral, 
com conseqüente hidronefrose e calculose2, sendo 
por isso dificilmente cogitado para transplante. Em 
nosso caso, havia uma só artéria para cada hemi-rim 
que foram aproveitados em 2 receptores, sendo 01° 
caso descrito na literatura mundial!. A técnica de Gil . 
Vernet3

, utilizada no receptor 1, possibilitou a 
retirada da junção pielureteral, constituindo uma 
maneira simples de corrigir o processo obstrutivo, já 
que as tentativas de pieloplastia em rim transplanta
do podem ter sérias conseqüências pelo comprome
timento da vascularização do ureterS. 

No caso do rim com hidronefrose, càlculose e 
infecção, essas alterações foram achadas durante a 
realização de exames de rotina na única doadora 
possível, que era sua mãe. Optou-se pelo aproveita
mento deste rim porque o receptor apresentava 12 
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anos de idade, com todos os problemas conhecidos 
do processo dialítico em criança em fase de cresci
mento. 

O segundo "free kidney" por nós utilizado 
apresentava grande hidronefrose e houve dúvidas 
em relação a seu aproveitamento. Todavia, o recep
tor também não possuía doador familiar disponível e 
suportava mal a diálise. Houve excelente recupera
ção funcional do rim, no curto período de observa
ção de 30 dias. 

É importante saber até que ponto um rim com 
alterações pode ser aproveitado para transplante. 

A boa evolução funcional dos rins em nossos 
casos e a grande dificuldade na obtenção de doado
res compatíveis em nosso meio são argumentos para 
que não se exclua à primeira vista um rim com 
anomalias, que, em situações particulares, pode ser 
aproveitado com sucesso. 

RESUMO 

São apresentados seis casos de transplantes de 
rins com anormalidades, habitualmente não aprovei
tados: 1 rim em ferradura, que foi utilizado para 2 
receptores; 1 "free kidney", com extensa lesão 
ureteral; 1 rim ectópico; 1 com calculose, hidrone
frose e infecção urinária e 1 "free kidney", com 
hidronefrose acentuada. 

Todos apresentaram boa evolução funcional. 
Em virtude da grande dificuldade na obtenção 

de doadores compatíveis, esses rins podem ser 
utilizados, com sucesso, em casos particulares. 

SUMMARY 

Six cases of renal transplantation using abnor
mal kidneys not usually used for this purpose are 
presented: a "horseshoe kidney" was given for two 
receptors; a "free kidney" with extensive uretera! 
lesion; an ectopic one; a calculous, hydronephrotic 
kidney with its urinary tract infected and a "free 
kidney" with prorninent hydronephrosis. 

Ali of them presented a good follow-up from 
the functional point of view. 

Due to the enormous difficulty in obtaining 
compatible donors, these kidneys could be sucess
fully used in specific cases. 
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Trabalho realizado no Departamento de Cirurgia e Departamento de Medicina da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 

INTRODUÇÃO 

A rotura espontânea de rim transplantado é 
uma complicação pouco comum. Nossa finalidade é 
descrever mais um caso de rotura renal, em uma 
série de 14 transplantes renais, realizados na Unida
de de Transplante Renal da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo, bem como 
tecer considerações a respeito do quadro clínico, 
etiopatogenia e tratamento. 

DESCRIÇÃO DO CASO 

Paciente do sexo feminino, de 15 anos, branca, 
com hipertensão arterial desde de fevereiro de 1976, 
secundária a agenesia renal esquerda e hipoplasia 
renal direita. Apesar do tratamento sintomático, 
evoluiu para insuficiência renal crônica terminal, 
constada em dezembro de 1977. Nesta ocasião, 
iniciou programa de diálise de manutenção, aguar
dando transplante renal, o que foi realizado em maio 
de 1978. 

O doador foi vivo, sua tipagem sangüínea era 
idêntica à da receptora e apresentava 2 antígenos 
HLA circulantes detectados, sendo um compatível e 
outro incompatível com a receptora. O "cross -
match" pré-operatório foi negativo. 

Foi feita nefrectomia no doador, em um rim que 
apresentava artéria renal única. A perfusão foi 
satisfatória, tendo sido o órgão colocado na fossa 
iliaca esquerda da receptora, de acordo com a 
técnica clássica. 

O tempo de isquemia fria foi 30 minutos. Após 
a liberação das pinças vasculares, o rim adquiriu sua 
coloração normal, iniciando-se a diurese 5 minut~ 
depois. Não ocorreram complicações durante o ato 
cirúrgico, tendo sido as anastomoses consideradas 
satisfatórias. Não foram feitas capsulotomia ou bióp
sia. Seis horas após, a paciente apresentou dor na 
fossa iliaca esquerda e abaulamento progressivo no 
local da incisão, associada a colapso vascular perifé
rico agudo, e queda acentuada do hematócrito. 
Nestas condições, foi indicada exploração cirúrgica, 
durante a qual o pediculo vascular foi clampeado por 
5 minutos. A origem do sangramento era de uma 
tributária da veia renal, cuja ligadura havia se 
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soltado, tendo sido refeita com parada da hemor
ragia. 

Embora a paciente continuasse com hematúria 
franca, a função renal continuou evoluindo para a 
normalização, com queda de 70% dos níveis de 
creatinina no 2° dia do pós-operatório. 

No 3° dia do pós-operatório, a paciente apre
sentava-se febril, com oligúria e elevação do nível de 
creatinina. Foi feito o diagnóstico clínico de rejeição 
aguda, sendo iniciada a terapêutica específica. 

Como continuasse apresentando hematúria 
franca e oligúria, realizou-se cistoscopia e pie logra
fia ascendente para se excluir obstrução ureteral por 
coágulos ou estenose ao nível da anastomose urete
ro-vesical, tendo sido o exame normal. No 5° dia do 
pós-operatório, apresentando progressiva deteriora
ção da função renal, foi submetida a diálise perito
neal (gráfico 1). 
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RIM TRANSPLANTADO 

No 70 dia do pós-operatório, como persistisse a 
hematúria, a paciente foi submetida à arteriografia 
seletiva renal, com cateterismo na artéria femoral 
pela técnica de Seldinger. Constatou-se no pólo 
inferior do enxerto, Junto ao bordo convexo, uma 
zona avascular. 

No 80 dia do pós-operatório, devido a hematú
ria intensa, foi indicada uma biópsia renal a céu 
aberto. Nesta ocasião, constatou-se aumento de 
volume do rim com edema intenso e rotura de 3 em 
localizada no local indicado pela arteriografia. Foi 
praticada a bíopsia renal em outro local e tampona
mento da rotura com "gelfoam". 

A biópsia revelou glomérulos isquêmicos, túbu
los com epitélios descamados, interstícios com im
portantes alterações caracterizada por infiltrado de 
células linfocitóides, que formavam mantos celulares 
densos, que se dispunham dissociando as estruturas, 
principalmente os túbulos contornados. Este aspecto 
levou ao diagnóstico de rejeição aguda do tipo 
celular (fig. 1) . 

No 90 dia do pós-operatório, em que houve 
persistência da oligúria e da diminuição da função 
renal, subitamente a paciente apresentou dor e 
abaulamento no local da cirurgia, hipotensão e 
queda dos níveis de hematócrita. A revisão cirúrgica 
mostrou extensa área de laceração com cerca de 10 
cm de comprimento no bordo convexo do rim, com 
sangramento intenso. Após tentativas de coibir a 
hemorragia com suturas hemostáticas e compressão 
com "gelfoam", foi indicada a retirada do enxerto 
devido ao sangramento (fig. 2) . A partir do l()<> dia 
do pós-operatório , a paciente apresentou queda do 
estado geral e quadro febril. As hemocu)turas reve
laram Pseudomonas aeroginosa, tendo evoluído pa-

Flg.l - Blopsia renal: rejeição aguda do tipo celular. 

ra óbito no l()<> pós-operatório com quadro de 
septicemia. 

DISCUSSÃO 

A rotura espontânea do rim transplantado tem 
sido descrita com incidência relativamente baixa 
(3% - 6%).1.2.8 

Pode ser precoce ou tardia. Na grande maioria, 
ocorre até o 2()<> dia do pós-operatório, embora casos 
tenham sido descritos no 60 mês após a cirurgia.s 

A rotura espontânea do rim é mais freqüente 
quando o rim é retirado de cadáver do que quando é 
retirado de doador vivo. 4,8 

É, geralmente, secundária a episódios de rejei
ção ou a necrose tubular aguda. O edema decorrente 
provocaria um aumento na tensão tissular do órgão, 
que seria mais acentuado no bordo convexo do rim, 
onde a circulação arterial é funcionalmente ter
minal6• 

Outros fatores envolvidos e citados como res
ponsáveis pelo fenômeno seriam as obstruções ure
terais por edema ou coágulos sangüíneos, bem como 
biópsias renais. I ,7.8 

O quadro clínico que se desenvolve é decorren
te da hipovolemia e do acúmulo do sangue no 
retroperitônio. Assim, o paciente apresenta hipoten
são ou choque, dor e abaulamento acentuado no 
local da cirurgia. Previamente, ocorre na maioria 
das vezes diminuição da função renal, secundária a 
rejeição ou necrose tubular aguda. 

O tratamento é cirúrgico. Dependendo da ex
tensão da rotura e da intensidade do sangramento, 
pode-se fazer apenas a sutura da lesão. 
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Eventualmente, apenas a compressão do rim é 
suficiente para estancar a hemorragia; quando isto 
não é conseguido, pode-se proceder a nefrec
tornia. I .6•7•8 

U ma das medidas visando a prevenção da 
rotura renal seria a capsulotornia efetuada durante o 
transplante. Contudo, não provou ainda sua efi
cácia. IA 

SUMMARY 

A case of early spontaneous rupture of alIo
grafted kidney is reported. The etiopathogeny, inci
dence, clinicaI and surgical features and treatment 
are discussed. 
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fístula nefrocutânea consecutiva 
a pielonefrite xantogranulomatosa 
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Do Hospital Universitário Gama Filho (Río-RJ). 

A pielonefrite xantogranulomatosa (PNX) é 
uma forma atípica de severa infecção renal. Descrita 
inicialmente por Schlagenhaufer, em 1916, com a 
denominação de estafilomicose, em razão de sua 
semelhança macroscópica com a actinomicose e a 
presença de estafilococos, esta entidade mórbida 
tem sido relatada por vários autores com designa
ções diferentes, como granuloma de células espumo
sas, pielonefrite xantomatosa, xantomatose renal, 
pielonefrite xantogranulomatosa tumefativa. Ober
ling, em 1935, foi quem criou o termo xantogranulo
ma, aceito por todos, na atualidade. 

Há unanimidade de opinião entre os diferentes 
autores,2.3,1O.14,17 no que concerne as dificuldades do 
diagnóstico de certeza desta patologia, que na quase 
totalidade dos casos é feito somente pelo exame 
histopatológico da peça cirúrgica. Por isso mesmo, a 
PNX tem sido denominada de "a grande imitadora" , 
devido a sua semelhança com vários neoplasias 
malignas e benignas do rim, bem como com outros 
processos inflamatórios renais, não somente em seus 
aspectos clínicos, como também radiológicos e du
rante o transoperat6rio. 

Relatamos, a seguir, um caso de PNX de 
evolução insólita, observado em nosso Serviço do 
H.U.G.F. 

RELATO DO CASO 
Identificação: F.S.O. - 33 anos, branca, sexo 

feminino, casada, brasileira, registro H. U.G.F. 
691.614. 

Internada em 27.6.80, com fortes dores na 
região lombar e flanco direito. Concomitantemente, 
observou um abalamento no flanco D. Temperatu
ra. Emagrecimento. Nega sintomas urinários. 

O exame físico revelou a presença de um 
abscesso no flanco D, com zona de maior flutuação 
ao nível do triângulo de J. L. Petit, onde foi feita 
uma drenagem cirúrgica, dando saída a grande 
quantidade de material purulento e fragmentos de 
tecido necrosado. O material purulento enviado 
para exame laboratorial revelou a presença de 
Proteus vulgaris. 

Hemograma: 19.300 leucócitos com 3 bastões. 
Hemoglobina 9,3% 
Hematócrito 32,8%. 

Em 11.7.80 - O estado geral da paciente havia 
melhorado consideravelmente, apesar de continuar 
drenando grande quantidade de secreção purulenta, 
através do local da drenagem cirúrgica. 

Foi realizado, então, o seguinte estudo radioló
gico: 
1 - Radiografia simples do abdÔmen (fig.1): 
Há um aumento da sombra renal direita ("spot"), 
com imagem aérea na projeção do pólo superior e 
litíase radiopaca de 2,5xl em, à direita de D. 
2 - Fistulografia (fig.2): 
O contraste percorreu o trajeto fistuloso até preen
cher imagem em "cabeça de martelo", compatível 
com o grupo caliciano superior, superpondo-se a 
imagem aérea da chapa simples. 
3 - Urografia excretora com técnica de impregna
ção e nefrotomografia (fig. 3): 
Exclusão funcional do rim direito; litiase ao nível da 
j.p.u.; rim aumentado, apresentando imagem de 
radiotransparência, com efeito de massa no pólo 
inferior, com paredes espessas e contrastadas, lem
brando abscesso ou tumor necrosado. Há imagens 
gasosas no espaço perinefrético, descolamento e 
espessamento capsular, levando o diagnóstico para 
processo supurativo. 
4 - Arteriografia renal seletiva (fig. 4): 
Nefrograma heterogêneo, com múltiplas falhas de 
enchimento em seu interior e notando-se imagens 
arredondadas, abscedidas, tanto intra como perine
fréticas. 
Realce da vasculatura, com vasos inflamatórios, 
especialmente ao redor do pólo inferior do rim D. 
Não se identificam vasos tumorais. 
Foi realizada também uma ultrassonografia renal 
(fig. 5): 
Aumento de volume do rim D, com imagens císticas 
de paredes espessas, intraparenquimatosas, sendo 
mais evidentes no pólo inferior. Cistos? Abscessos? 
(Prof. Carlos Eduardo Coelho da Rocha). 

Uma nova reavaliação laboratorial revelou os 
seguintes dados: 
1 - Cultura da secreção purulenta obtida da fístula 
lombar: positiva para Proteus. 
2 - Urina: Sedimentoscopia: 12 piócitos por campo. 
Cultura positiva para Proteus, 100.000 coVml. 
3 - Sangue: Glicose, uréia, cratinina e coagulogra-
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ma: normais. 
Hemograma: 10.800 leucócitos com 5 bastões 
Hemoglobina: 9,7 g% 
Hematócrito: 36,3%. 

Foram feitas transfusões sangüíneas e cobertura 
com antibióticos de largo espectro. 

Diante dos dados clínico-laboratoriais e radioló
gicos (rim litiásico, não funcionante, presença de 
abscessos intra e perinefréticos, infecção por Pro
teus), foi levantada a hipótese de PNX. 

Em 06-8-8O,foi realizada a nefrectornia D.O ato 
cirúrgico foi bastante laborioso, em virtude das 
fortes aderências do rim às estruturas adjacentes 
(diafragma, supra-renal, peritônio parietal e, princi: 
palmente, psoas, no ponto onde ocorreu a rotura 
espontânea de um abscesso). 

Durante o ato cirúrgico, foi colhida, por pun
ção, uma amostra do material purulento de um dos 
abscessos, cuja cultura continuou sendo positiva 
para Pro teus . 

Laudo histopatológico da peça cirúrgica (Dr. 
Lauro Gurgel): 

Macroscopia (figs. 6 e 7): 
Rim seccionado e deformado, com 205g, par

cialmente descapsulado, com superfície cortical gra-

Fig. l-Radiografia simples do abdômen: ,"spot" do rim direito 
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nulosa e acastanhada; aos cortes, superfície total
mente modificada, substituída por tecido brancacen
to, com área cística de conteúdo amarelado ou 
acastanhado. 

Microscopia (fig. 8): 
Parênquima renal com arquitetura modificada 

por fibrose e intenso infiltrado mononuclear, que, 
próximo da pelve, constituem estruturas granuloma
tosas em torno de área de necrose, quando então se 
observa grande teor de células gigantes multinuclea
das e células xantomatosas. 

Conclusão: Pielonefrite xantogranulomatosa. 
O pós-operatório transcorreu normalmente até 

o 12° dia, quando foi verificada, novamente, a 
presença de uma zona de flutuação, ao nível do 
triângulo de J. L. Petit. Este ponto foi puncionado e 
novamente houve drenagem de grande quantidade 
de secreção purulenta. Nova cultura deste material 
continuou sendo positiva para Proteus. A cultura de 
urina já se apresentava negativa. 

A paciente foi submetida a curativos locais com 
solução de antibióticos. 

Alta hospitalar em 01.9.80, para acompanha
mento ambulatorial, onde se constatou o fechamen
to completo da fístula. 

Flg. 2 - Fistulografta 
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Fig. 3 Urografîa excretora

Fig. 4 Arteriografia renal seletiva
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i 
Flg. 7 Peça aberta, mostrando o cálculo na j.p.u. e o local da 
tIstula. 
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. Fig. 6 Peça fechada 

Fig. 8 Microscopia 
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COMENTÁRIOS 

Desde a sua descrição inicial, em 1916, por 
Schlagenhaufer, mais de duas centenas de casos de 
PNX foram descritos na literatura. Contudo, esta 
curiosa patologia continua sendo pouco comum, 
acometendo somente 6% dos casos operados por 
pielonefrite crônica 7. 

Vários autores 2,7,10 confirmam ser esta entidade 
urológica própria do adulto (a partir da 4a década da 
vida), sendo bastante rara em crianças. A incidência 
no sexo feminino é significativamente bem mais 
elevada, ocorrendo em aproximadamente 70% dos 
casos I, A doença é unilateral, sendo que o acometi
mento bilateral é excepcional, como relatado por 
Rossi e associados 15. 

O aspecto anatomopatológico é caracterizado 
pela presença de nódulos amarelados, adjacentes a 
áreas de tecidos necrosados ou supurados. 

Microscopicamente, os xantogranulomas são 
constituídos, segundo a descrição textual de Ober
ling, 11 por "lesões francamente inflamatórias, cons
tituídas de infiltrados mais ou menos densos de 
macrófagos, de linfócitos, de plasmócitos e locais de 
esclerose. A presença de células espumosas carrega
das de gorduras neutras e de colesterol é uma 
caractenstica constante e estas células formam ilho
tas de tamanho variável; às vezes, a proliferação de 
histiócitos é tal que se reveste de um aspecto 
pseudotumoral ou pseudotuberculoso. O polimorfis
mo permanece, entretanto, o traço dominante das 
lesões e lhes confere o aspecto de granuloma, justifi
cando o vocábulo de xantogranuloma". 

Este aspecto anatomopatológico atinge difusa
mente o rim, embora sejam relatados raros casos de 
PNX, onde o comprometimento do órgão era· ape
nas segmentar2.17• Tolia!e associadosl7 admitem, 
inclusive, que o processo de PNX se inicia, em 
alguns casos, por um envolvimento localizado e, se 
tratado nesta oportunidade por nefrectomia segmen
tar, o comprometimento do restante do parênquima 
renal poderá ser evitado. 

Malek e Elder7 estagiam o processo inflamató
rio xantogranulomatoso em 3 graus: 
Estágio I ou renal - quando o processo está 
confinado ao rim. 
Estágio U ou perinéfrico - quando o processo 
envolve o rim e a fáscia de Gerota. 
Estágio lU ou paranéfrico - quando o processo, 
além do rim e da gordura peri-renal, apresenta 
também um envolvimento retroperitoneal. 

Xerri e Cuckier18 afirmam que 3 pontos etioló
gicos são indiscutíveis: 

1 - Infecção urinária - A maioria dos autores têm 
observado ser o Proteus o genne mais comum desta 
fonna de infecção renal,1,2,10,14,18 muito embora Ma-
lek e Elder1

, em sua série de 26 casos, tenham 
consignado uma maior incidência de E.coli. 
2 - Litíase renal ou ureteral, determinando uma 
obstrução e conseqüente parada funcional do órgão. 
3 - Tratamento antibiótico prolongado. 

O desenvolvimento de uma reação xantogranu
lomatosa poderia ser explicado, ainda segundo Xerri 
e Cuckier, 18 por: 

1 ° - Uma antibioticoterapia prolongada, deter
minando uma modificação no comportamento do 
germe ou da própria defesa do organismo; 
2° - Um problema metabólico dos lipídios -
Existem, de fato, reações xantogranulomatosas 
no curso de afecções (diabetes, ateroesclerose), 
interessando o metabolismo lipídico, quando as
sociadas a um processo infeccioso. 
3° - Modificações da irrigação sanguínea local, 
caracterizada principalmente por flebites e flebo
tromboses das veias intra-renais. 

Recentemente, alguns autores8,17 admitem que 
uma resposta imunológica alterada possa ser um 
possível fator etiológico, em virtude da ocorrência 
observada de PNX em transplante renal. 
Aspectos clinicos - O quadro clínico é variável; 
todavia, uma tríade sintomática pode estar presen
te2: febre, que pode ser discreta, prolongada ou 
oscilante, acompanhàda de astenia e emagreci
mento. 

A dor na região lombar ou flanco afetado cons
titui uma manifestação bastante freqüente1,2.7,lO.14. 

A presença de uma massa palpável no flanco 
ocorre em aproximadamente em 1/3 dos casoS.2,7,10 

A constituição de uma fístula lombar é bem 
menos freqüente. Quando presente, a maioria des
tes casos é devido à drenagem do abscesso perinéfri
co concomitante. O comprometimento renal e con
seqüente fistulização para o exterior (fístula nefrocu
tânea) ou para o intestino (fístula nefrocólica) são 
complicações bem mais raras ainda. 

Aubert e associados2 relatam, em 2 de seus 3 
casos de PNX, a presença de fístula lombar e 
nefrocólica. 

Igualmente, podemos observar, no caso apre
sentado, esta complicação bastante rara. O compro
metimento renal devido ao processo xantogranulo
matoso determinou uma fístula ao nível do pólo 
superior do rim, com orifício de saída ao nível do 
triângulo de J. L. Petit. Esta fístula nefrocutânea foi 
devidamente constatada pelo estudo radiológico e 
confinnada durante o ato cirúrgico. 
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Os sintomas relativos ao comprometimento do 
trato urinário inferior ocorrem em 31% dos casos7• 

No caso por nós relatado, a paciente não referia 
perturbações miccionais. . 

Outras manifestações clínicas que podem estar 
presentes, embora menos constantes, são a hiperten
são arterial e a hematúria':--
Estudo laboratorial: A infecção urinária, confirmada 
pelo exame de urina, ocorre em 95% dos casos l . A 
piúria, acompanhada de cultura de urina positiva, 
principalmente para Proteus, E.coli e estafilococos, 
está presente em praticamente todos os casos de 
PNX. 

As alterações sanguíneas bastante comuns, que 
podem ser observadas no transcurso desta infecção 
renal, são a anemia e a leucocitose, respectivamente 
em 75 e 70% dos casos l

. 

Estudo radiológico e ultrassonografia renal: 
Os achados radiológicos não são patognomôni

tos, sendo necessária uma correlação dos diversos 
sinais, nos diferentes exames, com a clínica e o 
laboratório, para que o diagnóstico pré-operatório 
seja feito. No entanto, temos que pensar na possibi
lidade de PNX, quando diante de um processo 
supurativo, com imagem litiásica na junção pielure
teral, pionefrose não funcionante ou abscesso 
renal12• 

Radiografia simples do abdômen: Aqui pode ser 
observado um aumento da imagem renal; apaga
mento de seus limites e do psoas homolateral, bem 
como imagens aéreas na loja, caso o processo 
ultrapasse os limites parenquimatosos; há calculose, 
de preferência na j.p.u., e são descritas calcificações 
amorfas parenquimatosas4•9 . Urografia excretora: 
Pode haver dilatação pielocalicial, com apagamento 
e irregularidade papilar e alterações que interessam 
também o ureter, lembrando a tuberculose13

; no 
entanto, a forma de apresentação mais freqüente é o 
rim excluso, com litíase na junção pielureteral. 
Quando a lesão primária é um abscesso, o rim é 
funcionante e há efeito de massa, é necessário o 
diagnóstico diferencial entre cisto e tumor12

• 

É muito importante a observação criteriosa dos 
contornos renais, da cápsula renal (descolamentos) e 
das partes moles adjacentes, porque podem nos 
indicar um processo supurativo. 

Fistulografia: Está indicada nos casos em que 
haja fístula, o que não é muito freqüente, embora 
tenhamos conhecimento de um outro caso, o do Dr. 
César Luiz Fonseca,6 em que havia fistulização, 
inclusive colônica. 

Arteriografia: Revela a natureza inflamatória 
do processo, embora em alguns casos a presença de 
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vasos "atípicos" possa mimetizar uma lesão tumoral. 
A) Fase arterial - Há distorção e rechaço dos 

vasos intra-renais e realce da vascularização, tanto 
interna, quanto capsular, bem como perinefrétíca5 • 

Há uma proliferação exagerada de pequenos vasos 
nas áreas lesadas, que podem se apresentar irregula
res, tortuosos e desorganizados, indistinguíveis mes
mo dos chamados "vasos tumorais". 

B) Fase nefrográfica - O nefrograma é irregu
lar, heterogêneo, "salpicado" ,Icom falhas intrínsecas 
pelas dilatações calicianas; os contom,os renais po
dem se apresentar borrados e haver imagens de 
abscessos intra e extra-renais. 

Ultrassonografia: Nos casos em que se apresen
ta como massa renal, a identificação de localização 
de coleções líquidas, abscessos e espessamentos 
capsulares ajudam na caracterização do processo 
inflamatório, distinguindo do aspecto tumoral. 

Diagnóstico: Seguramente, um problema bas
tante difícil é o diagnóstico de certeza da PNX, no 
pré-operatório. A avaliação dos sintomas (quadro 
de infecção, massa palpável no flanco), acompanha
da de alterações laboratoriais (piúria, infecção uri
nária, principalmente por Proteus, anemia, leucoci
tose) e radiológicos (rim excluso com imagem de 
cálculo) são dados sugestivos que permitem aventar 
a hipótese de uma PNX. 

No entanto, como bem afirmam Aubert e asso
ciados2, malgrado o melhor conhecimento que te
mos da clínica e da radiologia da PNX, esta infecção 
renal continua sendo, na maioria das vezes, uma 
desagradável surpresa operatória e o diagnóstico de 
certeza nos será dado somente pela anatomia patoló
gica. 

A PNX constitui uma afecção capaz de simular 
os aspectos clínicos e radiológicos de neoplasias 
renais e de outros processos inflamatórios do rim, o 
que lhe valeu, com muita propriedade, a denomina
ção de "a grande imitadora". De fato, a possível 
confusão diagnóstíca com o hipemefroma, a hídro
nefrose e a pionefrose, com ou sem cálculo, o 
abscesso perinéfrico, o carbúnculo renal e a tubercu
lose tem sido um fato para o qual os diferentes 
autores têm chamado a atenção2,7,lO,14, Assim, Ma
lek e Elder7 , em sua análise de 26 casos de PNX, 
tiveram apelias 1 caso com o diagnóstico de certeza, 
firmado no pré-operatório. 

Exatamente, devido a esta grande dificuldade 
de diagnóstico de certeza, é que Ballesteros e 
associados3, em recente artigo, sugerem a investiga
ção de células espumosas no sedimento urinário de 
pacientes com possível PNX, utilizando o método de 
Papanicolaou. Os próprios autores admitem, no 
entanto, que, em virtude do pequeno número de 
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casos, ainda não podem fazer uma dedução definiti
va, mas acreditam que este método possa contribuir 
significativamente para o diagnÓStico pré-operatório 
da PNX. 

Tratamento: Exclusivamente cirúrgico, reali
zando-se uma nefrectomia, habitualmente bastante 
laboriosa. 

No nosso caso, particularmente, o ato cirúrgico 
se revestiu, conforme prevíamos, de grande dificul
dade, em virtude do abscesso perinéfrico e da fístula 
renal. De fato, o rim se apresentava muito aderido 
ao peritônio, ao diafragama, à supra-renal e, princi
palmente, ao psoas, exatamente no ponto onde 
ocorrera a rotura espontânea de um dos abscessos, 
tendo se desenvolvido, neste local, um processo 
inflamatório bem organizado. 

Aubert e associados2 sugerem 3 precauções 
importantp.s, no tratamento cirúrgico da PNX: 

1) uma via de acesso bem ampla; 
2) um bom preparo intestinal, pela possibilidade da 

necessidade de uma ressecção intestinal; 
3) um tratamento anticoagulante pré-operatório, 

com a finalidade de se evitar complicações 
trombo-embólicas. 

As formas localizadas de PNX, bastante raras, 
são passíveis de serem tratadas por nefrectornia 
parcial. Recentemente, Tolía e associados17 referem 
4 casos desta forma de PNX. 

No entanto, é preciso estar atento para a 
possibilidade de associação entre PNX e carcinoma 
renal, como no caso recentemente relatado por 
Schoborg e associados16, quando se cogita de uma 
nefrectomia parcial, como tratamento para esta 
forma de infecção renal. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de pielonefrite 
xantogranulomatosa, que evoluiu para uma compli
cação bastante rara. Fazem também uma revisão da 
literatura sobre a incidência, etiopatogenia, patolo
gia, aspectos clínicos, radiológicos, diagnóstico e 
terapêutica desta patologia renal pouco comum. 

SUMMARY 

The authors present a case of xanthogranuloma
tous pyelonephritis and they emphasize the occur
rence of arare complication. They also review the 
literature about the frequency, the etiology, the 
pathologic findings, the physical symptoms, the 
Roentgen signs, the diagnosis and the treatment of 
this unusual renal disease. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é a apresentação de 
dois casos de tuberculose renal avançados, em que 
há total destruição do parênquima renal e também 
do seu sistema coletor. O termo "argamassa" é 
usado para definir o aspecto macroscópico do mate
rial encontrado no interior destes rins, totalmente 
destruídos. Consiste de uma massa amorfa, branco
acinzentada, de consistência argilosa, semelhante à 
massa de areia, cal e água, usada em construções de 
alvenaria. Este material é encontrado em casos de 
rins grandes tuberculosos, envoltos por uma cápsula 
fibrótica. 

Caso 1: 1. N. K., sexo feminino, 54 anos de 
idade, natural do Japão, queixando-se de dor lom
bar há cerca de 30 anos, com hematúria macroscópi
ca, disúria e políciúria. Fazia uso de anti
hipertensivos nos últimos 5 anos e sua pressão 
arterial era de 210/ 140mmlhg, o pulso radial 92 
b/min. e freqüência cardíaca 92 b/min. Apresentava 
infecção urinária com le\}COcitúria de 120.000 leucó
citos por ml, com urocultura negativa. A pesquisa de 
BAAR foi negativa em 5 exames de urina. A 
radiografia simples do abdômem (fig. 1) mostrou 
colapso do corpo vertebral de Li> fusão dos corpos 
vertebrais T 12 e Lz, com áreas de osteólise, e 
imagens de calcificações nodulares difusas ocupando 
toda a área de rim esquerdo. A urografia excretora 
(fig. 2) mostrou ausência de função do lado esquer
do. À direita, excreção aos 5 minutos, mostrando 
rim essencialmente sem anormalidades. Raios X do 
tórax - normal. A intradermo-reação de Mantoux 
foi fortemente positiva. A paciente foi submetida a 
nefrectomia esquerda, com drenagem de caseo loca
lizado no músculo psoas, bilateralmente. 

O estudo anatomopatológico mostrou, na ma
croscopia, um rim de volume diminuído, com super
fície, externamente, de consistência cística. Ao corte 
longitudinal, apresentava grande cavidade central, 
preenchida de massa argilosa branco-acinzentada 
(fig.3). A microscopia evidenciou material necrótico 
circundado por fina camada de parênquima, conten
do focos de linfócitos e .plasmócitos, com algumas 
raras células gigantes do tipo Langhans. A quirniote-
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rapia usada e preconizada durante 18 meses foi o uso 
de rifampicina, etambutol e hidrazida. Atualmente, 
a paciente está bem, ainda sob ação da quimiotera
pia, e sem queixas. 

Caso 2: G.D., sexo masculino, 49 anos de 
idade, com queixa de lombalgia e com radiografia do 
abdômen simples, mostrando imagens calcificadas, 
nodulares e difusas, sobre a sombra renal esquerda, 
e calcificações no trajeto do ureter superior esquer
do (fig. 4). Em interrogatório dirigido, relatava que, 
há cerca de S anos, apresentou episódios semelhan
te, com disúria, polaciúria e hematúria macroscópica 
e escarro hemoptóico. 

Na urografia excretora, apresentava, além dos 
achados na radiografia simples do abdômen acima 
descritos, ausência função renal à esquerda. À 
direita, revelou rim essencialmente normal. A radio
grafia do tórax era normal (fig. 5). 

A pesquisa de BAAR no escarro e na urina foi 
negativa, em várias amostras. 

A intradermo-reação de Mantoux também foi 
negativa. 

O paciente foi submetido a nefrureterectomia 
esquerda, através de uma incisão lombar alongada 
anteriormente. O pás-operatório foi sem complica
ções, tendo o paciente suportado bem a cirurgia e a 
anestesia. 

o exame anatomopatológico mostrou macros
copicamente um rim esquerdo aumentado de volu
me, pesando 380 gramas (fig. 6); sua superfície 
externa era lobulada. A superfície de corte mostrou 
intensa hidronefrose. Todo o sistema pieolocalicial é 
preenchido por material argiloso, tipo argamassa. 
Havia estreitamento do ureter a Scm da junção 
pielureteral e a montante o ureter estava dilatado e 
continha material idêntico ao acima descrito, isto é, 
argamass<:. 

A microscopia com métodos de coloração usual 
demonstrou o parênquima renal extremamente alte
rado, com áreas de granulomas e células gigantes, 
tipo Langhans (fig. 7). 

A quimioterapia usada foi rifampicina, etambu
tol e hidrazida. Atualmente, o paciente encontra-se 
sem queixas e em uso de hidrazida. 
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FIg. 1 - Radiografia simples do abdômen (I.N.K.), mostrando 
calcificação difusa de todo o rim esquerdo, aumento da densidade 
de ambos os músculos psoas pelos abscessos. 

Flg. 3 - Peça do rim esquerdo (I.N.K.) 

Fig. 2 - Urografia excretora (I.N.K.), mostrando rim direito 
normal e ausência de função renal à esquerda. 

Fig. 4 - Radiografia simples do abdômen (C.D.) com imqens 
calcificadas difusamente sobre o rim esquerdo. 
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Fig. 5 - Lrografia excretora (G.D.), mostrando rim direito 
normal e ausência de função renal à esquerda. Calcificações no 
terço superior do ureter esquerdo. 

Fig. 7 - Microscopia do rim (G.D.) H.E. 63 x, mostrando célula 
gigante de Langhans e necrose. 

J. Br. Urol. - Vol. 7 N° 2 - 1981 112 

Fig. 6 - Peça do rim esquerdo (G.D.), com hidronefrose, cuj; s 
cavidades eram preenchidas por material argiloso, tipo argamassa. 

DISCUSSÃO 

A tuberculose renal é sempre secundária a 
outro foco primário, geralmente pulmonar, ósseo ou 
gastrintestinal. A via de disseminação da tuberculo
se ao rim é hematogênica. A primeira sede dos 
bacilos são os mais finos capilares renais (Cooper e 
Robinson, 1972), dentro dos glomérulos. Nesse local 
são formados microtubérculos, que, com o tempo, 
aumentam de volume, até formarem cavernas, que, 
eventualmente, drenam para a pélvis renal, através 
das papilas. O tratamento específico não é instituído 
se o diagnóstico de precisão não for feito. O ureter 
também pode estar afetado, formando zonas de 
estenose no mesmo. Com isso, não há esvaziamento 
do material necrótico formado no parênquima renal. 
Com o passar do tempo, todo o rim é destruído, 
ficando tomado pelo material resultante da necrose 
do parenquima, que, às vezes, se resume em uma 
cápsula fibrosada. Esse rim, assim, todo formado', já 
foi batizado por Lattimer de "putty kidney"3 e por 
Walter Maffei (1978) de "rim mastix". Preferimos 
chamá-lo de "rim em argamassa" pela sua semelhan
ça a esse material. Esse tipo de lesão renal é 
encontrado somente em estágios finais da tuberculo
se, o que confirma que a lesão renal é "silenciosa". 

Marcos




RIM EM ARGAMASSA 

Seu diagnóstico é feito por achado radiográfico ou 
quando a tuberculose atinge outros órgãos, como, 
por exemplo, a bexiga ou o epidídim03 . O tratamen
to proposto foi nefrectomia ou nefruretrectomia, 
quando houve comprometimento do ureter, comple
mentado pela quimioterapia específica e adequada. 

RESUMO 

Os autores apresentam dois casos de apareci
mento incomum de "rim em argamassa", termo 
português usado para substituir os ingleses de "mas
tix" ou "mortar". 

São feitas considerações sobre o diagnóstico 
macroscópico e o tratamento clínico específico, 
assim como sobre a cirurgia. 

SUMMARY 
The authors report two cases of the unfrequent 

"mortar kidney". 

Diagnosis, tre!ltment and evolution are dis
cussed. 

BIBLIOGRAFIA 

1) TEKLU, B. & OSTROW, J.H. Urinary Tuberculosis: A 
review of 44 cases treated since 1963. J. Urol., 115 : 5fJ7, 1976. 

2) COOPER; H.G. & ROBINSON, E.G. Treatment of Geni
tourinary Tuberculosis : Report after 24 years. J. Urol., 108 : 
136, 1972. 

3) CAMPBELL & HARRISON Urology, vol. 1,3' ed., pp. 443. 
4) GOW, J.G. - Genitourinary Tuberculosis : A study of.short 

course regimens. J. Urol., 115 : 707, 1976. 
5) MANGELSON, N.L.; SAUNDERS, I.C. & BROSMAN, 

S.A. Urogenital Tuberculosis. J. Urol., 104 : 309, 1970. 
6) MAFFEI, W.E. Os Fundamentos da Medicina. 28 ed., vol. 11, 

pp. 289, 1978. 
7) BLOOM, S.; WECHSLER, H. & LATTlMER, J.K. Results 

of a long-term study of non-functioning tuberculous kidneys. 
J. Urol., 104 : 654, 1970. 

8) FRANCO JR., S.e. & SROUGI, M. Tuberculose urogenital : 

113 

Aspectos diagnósticos e tratamento. J. Br. Urol., vol. III: 179, 
1977. 

J. Br. Urol. - Vol. 7 N° 2 - 1981 



adenocarcinoma do apêndice como causa de 
anúria em ectopia renal cruzada 

(relato de um caso) 
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INTRODUÇÃO 

A anúria obstrutiva é um quadro simples e 
bastante comum. Ela se toma complexa e pouco 
freqüente quando as causas que a originam se 
apresentam raras. 

Nosso caso relata a evolução clínica de um 
paciente portador de adenocarcinoma do apêndice, 
com uma ectopia renal cruzada e sua dificuldade 
diagnóstica. 

Em nossa revisão bibliográfica, não encontra
mos citação de adenocarcinoma apendicular que 
tenha ocorrido conjuntamente a uma ectopia renal 
cruzada, tendo em conseqüência insuficiência renal. 

RELATO DO CASO 

A.G.S., masculino, 53 anos, branco, casado, 
brasileiro, natural do RJ, residindo nesta metrópole, 
procurou atendimento em nosso Hospital em 11-6-
79. 

Queixava-se de dor em barra, tipo cólica, 
localizada no hipogástrio, de média intensidade, de 
curta duração, há 2 anos. Há 2 meses, a dor se inten
sificou, sem, porém, apresentar queixas urinárias. 

Há 1 mês, a urina começou progressivamente a 
escurecer, ficando cor de mate e, posteriormente, de 
cor avermelhada. 

Refere diminuição progressiva do volume uri
nário, porém com a urina voltando à cor normal. 

Nega outros sintomas urológicos. 

Exame físico: regular estado geral, lúcido, orienta
do, discretamente hipocorado + (4), eupnéico, 
acianótico, afebril, anorético. 
A.R.: MV universalmente audível, com FIV preser
vado e ausência de ruídos adventícios. 
A.C.V.: ritmo regular em 3 tempos, por B4, bulhas 
normofonéticas. PA= 18xl2cmHg. P= 80bpm. 
Abdômen: discreta distensão, doloroso à palpação 
profunda em hipogástrio e flancos. Suspeita de 
massa palpável da região do hipogástrio e ingüinal 
direita, de difícil caracterização pela dor intensa. 
Havia macicez em hipogástrio e flanco direitos e 
timpanismo em todo o hemiabdômen esquerdo. 
Peristalse presente. Fígado e baço impalpáveis. 
Espaço de Traube livre. 
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Genitais - Órgãos genitais externos normais. 
Toque retal - Sem anormalidades. 
Membros inferiores - Edema + (4), frio, mole, 
depressível e indolor. 
Peso - 59kg. 
H. familiar - Mãe morta após o parto. 1 irmão 
morto por Tb pulmonar. 
H. pessoal e social- Etilista dos 20 aos 52 anos, de 
1/2 garrafa por dia. Tabagista dos 12 aos 52 anos de 1 
1/2 carteira de cigarros por dia. 
H.P.P. - Viroses comuns da infância. Blenorragia 
há 1 ano. 
Evolução: 
11-6-79 - Passado cateter vesical - diurese zero. 
Pensou-se em insuficiência renal aguda por causa 
obstrutiva. 

Exames complementares 
1. Urografia excretora - nada se visualizou. 
2. Hemograma: Leuc. 10.100 - Htc. 33,7 - E.8 

- L.9 - Mon.1 - Bast. 3 
Seg.79 - Basóf.O. 

3. Uréia, 142 - Creat., 17 - Glicose, 72 - Sódio, 
140 - K, 5 - Cloro, 96. 

12-6-79 - Paciente levado a diálise peritoneal, 
apresentando-se em oligúria durante a 
diálise. 
Realizado fluxo contínuo, que mostrou 
rim direito aumentado de tamanho, com 
sistema excretor dilatado e presença de 
sistema caliciano na região em nível de 
L5, possivelmente rim ectópico. 

13-6-79 - Cateterismo ureteral retrógrado: rim di
reito de topografia normal. 
Rim esquerdo ectópico, situado à direita 
em nível de L5. 
Melhora da diurese com os cateteres 
ureterais. 

15-6-79 - Paciente evoluindo para um quadro sép
tico. 
leuc. 21.000 - basto 10. 
Perdeu 5.8oog desde a internação. 
Retirados cateteres ureterais; paciente 
com diurese zero. 



ADENOCARCINOMA DO AP~NDICE 

17-6-79 - Nefrostomia do rim à direita, normal e 
ureterólise do mesmo. 
Manteve-se em oligúria, com mau fun
cionamento da nefrostomia. 

20-6-79 - Nova diálise peritoneal. 

21-6-79 - Nefrostomia do rim ectópico. 
Na tentativa de descolamento do peritônio para 

acesso ao rim ectópico, notou-se fibrose intensa e, 
por palpação, massa tumoral endurecida, intraperi
toneal. Ao abrir o peritônio, notou-se um apêndice 
em "saca-rolha" espessado, endurecido e retroce
cal, aderido firmemente ao peritônio. 

Fez-se apendicectomia, a qual revelou, na ana
tomia patológica, adenocarcinoma mucinoso infil
trante. 
31-6-79 - Retirados cateteres da nefrostomia; pa
ciente com diurese normal. 

Paciente encaminhado à cirurgia geral, para a 
colectomia direita. 

COMENTÁRIOS 

A ectopia renal não é uma malformação rara. 
Campbell e Eisendrath citam a freqüência de 1 caso 
para cada 800 a 1000 indivíduos. 

Fig. 1 - "Dripping" 60' mostra massa indefinida à direita. 

Quanto ao adenocarcinoma do apêndice, este 
constitui, segundo Schwartz, um achado de autópsia 
de 0,08% dos tumores apendiculares. 

Ele é freqüentemente referido como do tipo 
colônico de carcinoma do apêndice, devido à seme
lhança no comportamento e no aspecto macro e 
microscópico ao câncer do cólon. O diagnóstico pré
operatório pode ser baseado na visualização de uma 
massa extracecal no clister baritado, mas geralmente 
não se suspeita de tumor apendicular, antes da 
operação, que é quase sempre uma apendicectomia. 
Em uns poucos casos, a lesão náo foi descoberta 
durante a apendicectomia e foi reconhecida no 
exame patológico da peça. 

No tratamento, utilizamos a nefrostomia à di
reita, com ureterólise, num 1° tempo, nefrostomia 
do rim ectópico e retirada do apêndice ceca1 num 2° 
tempo, para, num 3° tempo, realizar a cura definiti
va com a colectomia à direita. 

Pela massa tu moral encontrada, suspeitamos de 
uma fascite retroperitoneal. Neste caso, segundo 
Hoffmann, a clínica nem sempre é orientativa. 
Entretanto, o mau estado geral, a anorexia'. e a 
caquexia fazem pensar em enfermidade geral ou 
neoplásica. 

Fig. 2 - Cateterismo ureteral bilateral mostra rim ectópiço a JÚvel 
de IA e LS. 

115 J. Sr. Urol. - Vol. 7 N° 2 - 1981 



M.M. COSTA "ET AL." 

figo 3 - \1ostra permeabilidade do ureter direito após a cirurgia. 

Fig. 5 - l:rografia de controle do pós-operalório; vemos boa 
eliminação de ambos os rins. 
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Fig. 4 - \1ostra permeabilidade do ureter do rim ectópico após a 
cirurgia. 

RESUMO 

Os autores relatam o caso de uma associação 
rara entre adenocarcinoma do apêndice e ectopia 
renal cruzada como causa de insuficiência renal, em 
paciente de 53 anos. Mostram detalhadamente a 
evolução do cáso e a conduta clínico-cirúrgica diante 
do mesmo. 

SUMMARY 

The authors present a case, which shows arare 
association between appendiceal adenocarcinoma 
and crossed ectopic kidney resulting in acute renal 
insufficiency on a 53 year-old mano They outline 
detailed aspects of the case and its evolution and the 
clinicai and surgical management. 
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síndrome de Turner e rim policístico: 
uma associação não usual 

ROBERTO GIUGLIANI - JOÃO MONTEIRO DE PINA NETO 
ROQUE MONTELEONE NETO - IRIS FERRAR! - PAUW BENEDITO FRANCO. 

Da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - Ribeirão Preto (SP). 

INTRODUÇÃO 

Desde a descrição por Turner, em 1938, de uma 
síndrome que afetava mulheres e se caracterizava 
por baixa estatura, infantilismo sexual, pescoço 
alado e cúbito valgo l , diversas características asso
ciadas a essa condição têm sido relatadas. Sua 
etiologia genética está bem definida. Classicamente, 
há falta de um cromossomo sexual, dando origem ao 
cariótipo 45,XO, encontrado em todas ou em parte 
das células dos afetados2• 

Anomalias renais, variando de pequenos defei
tos de rotação até agenesia renal, têm sido encontra
das em grande parcela dos casos3,8. O propósito 
desta comunicação é o relato de um caso de síndro
me de Turner numa paciente que apresentava um 
rim policístico. Não há registro de associação seme
lhante na literatura que consultamos. 

RELATO DO CASO 

A paciente, uma lactente negra, é a primeira 
filha de um casal, jovem, não consanguíneo. Não há 
história de doença renal nas famílias dos pais. A 
gravidez foi relatada como normal. O nascimento 
ocorreu por cesariana, indicada por sofrimento fetal 
agudo. Não há registros sobre as condições de 
nascimento. Teve alta do hospital no quinto dia de 
vida, em boas condições. 

Ainda no primeiro mês foi levada ao pediatra, 
devido a presença de edema generalizado, mais 
marcado nos membros inferiores. Foi hospitalizada 
para investigação, após a qual foi diagnosticado rim 
policístico à esquerda. Aos 2 meses de idade, foi 
realizada nefrectornia unilateral. 

O rim retirado apresentava múltiplos cistos, 
cujos diâmetros variavam de alguns milímetros até 
4cm. Os cistos eram preenchidos por liquido claro e 
suas paredes eram delgadas, vascularizadas e trans
lúcidas. Regiões de aspecto esponjoso e áreas es
branquiçadas apareciam, substituindo o parênquima 
renal. O ureter não era permeável. Ao exame 
microscópico, o tecido renal mostrava rarefação de 
glomérulos, aumento do tecido fibroso no interstício 
e freqüentes cistos córtico-medulares forrados por 
epitélio, achatado. De acordo com·a classificação de 
Osathanondh e Potter9, esse aspecto foi considerado 

compatível com o do rim policístico, tipo 11. Esse 
tipo é geralmente unilateral e não é genético. 
Provavelmente, decorre de um distúrbio na ativida
de ampular, que por sua vez inibe a indução de 
nefrons. 

O procedimento cirúrgico foi bem-sucedido, 
embora houvesse persistência do edema. A paciente 
foi, a seguir, encaminhada ao nosso hospital, para 
atendimento nos serviços de nefrologia pediátrica, 
para seguimento, e de genética médica, para aconse
lhamento genético relativo ao rim policístico. 

A reavaliação, feita a seguir, mostrou que o rim 
remanescente era normal, do ponto de vista radioló
gico e funcional. O edema foi considerado sugestivo 
de linfedema. Esse dado e a presença de baixa 
estatura, de hipertelorismo mamário e de pescoço 
alado, levaram-nos a suspeitar de síndrome de 
Tumer. A pesquisa de. cromatina sexual em células 
do esfregaço de mucosa oral foi negativa. O carióti
po de linfócitos cultivados de sangue periférico 
mostrou um padrão 45,XO em todas as células 
estudadas. Isso permitiu; aos 6 meses de idade, o 
diagnóstico de síndrome de Turner. 

COMENTÁRIO 

A elevada freqüência de anormalidades renais 
em pacientes com síndrome de Turner foi pela 
primeira vez demonstrada por Hortlint. Diversos 
trabalhos sobre o assunto mostram que cerca de 
60% dos afetados por essa síndrome apresentam 
anormalidades renais8• A maioria dos defeitos são 
de pequeno significado clinico: anomalias de rota
ção, pequenas duplicações do sistema coletor, dis
cretas ectopias e pequenas alterações de tamanho. 
Anormalidades maiores, como aplasia ou agenesia 
renal, hidronefrose, rim ectópico, obstrução da 
junção ureteropélvica, rim em ferradura e outras, 
são encontradas em cerca de 25% dos casos8• Ainda 
que não tenha sido descrita anteriormente, a ocor
rência de rim policístico não pode ser considerada 
inesperada. Um fator que leva à agenesia ou à 
hipoplasia renal potencialmente pode, se atuar mais 
tardiamente, perturbar a diferenciação do rim em 
desenvolvimento. Essa parada no desenvolvimento 
renal pode se expressar como rim policístico10• 
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o caso descrito destaca a importância do estudo 
genético em lactentes femininas com edema de 
extremidades, cuja causa não foi esclarecida pela 
investigação usual. Além disso, este relato chama a 
atenção para a multiplicidade de anomalias renais, 
que podem estar presentes em pacientes com síndro
me de Turner. Na verdade, esses casos são apenas a 
ponta do iceberg, i4 que o elevado número de 
abortos espontâneos com cariótipo 45,XO indica 
que essa condição está na maioria das vezes associa
da a alterações embrionárias incompatíveis com a 
vida. Acreditamos que o estudo urológico dos pa
cientes com síndrome de Turner possa contribuir, 
substancialmente, para a melhor compreensão da 
embriogênese normal e patológica do rim e do 
sistema coletor urinário. 

RESUMO 

A síndrome de Turner é uma disgenesia gona
dal, acompanhada de várias alterações característi
cas. Anomalias renais têm sido encontradas na 
maioria dos casos. No presente relato, é descrita 
uma paciente com síndrome de Turner, que apresen
tava rim policístico, associação ,não registrada pre
viamente na literatura que consultamos. 

SUMMARY 
Turner's syndrome is a gonadal dysgenesis 

which displays many characteristic features. Renal 
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anomalies are faund'in most cases. We report here a 
patient with Turner's syndrome and polycistic kid
ney. Our survey of the literature showed no report 
of a similar association. 
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INTRODUÇÃO 

A incidência de refluxo vésico-ureteral como 
causa de infecção urinária na infância é bastante 
elevada. As uretero-vesicoplastias são eficazes nos 
casos em que há defeito de implantação dos ureteres 
na bexiga. Os resultados publicados na literatura 
demonstram índices de cura do refluxo vésico
ureteral superiores a 90% e a remissão da infecção 
em mais de 70% dos pacientes operados. 

Um dos maiores problemas no tratamento do 
refluxo vésico-ureteral tem sido o encontro da 
duplicidade pielureteral completa. Os diversos tra
tamentos propostos de uretero-vesicoplastias nestas 
anomalias deixam muito a desejar, devido ao grande 
número de recidivas e complicações. Nos casos de 
duplicidade pielureteral completa, em que uma das 
unidades é tópica e sem refluxo vésico-ureteral e a 
outra tem implantação anômala com refluxo, duran
te muitos anos foi proposta a heminefrureterecto
mia. Posteriormente, idealizou-se o reimplante des
ta unidade ectópica com refluxo na bexiga pela 
técnica de Politano-Leadbetter. 

A anastomose uretério-ureteral próximo à bexi
ga foi, pela primeira vez, proposta por Buchtel, em 
1965. Posteriormente, outros autores, como Gutier
rez, Bums, Lytton e Scott, publicaram seus resulta
dos com o uso desta técnica. 

Há três anos, iniciamos a realização de uretério
uretero-anastomose término-lateral. A nossa expe
riência com esta técnica em duplicação completa do 
ureter é de 8 casos, sendo 12 unidades renais 
operadas. 

APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

Em 1976, realizamos a primeira uretério
uretero-anastomose em uma criança do sexo femini
no, de dois anos de idade, com queixas de infecção 
urinária rebelde à terapêutica habitual. A explora
ção radiológica do trato urinário mostrou duplicida
de pielureteral completa, bilateral, com refluxo 
vésico-ureteral bilateral, para as unidades média e 
inferior. Realizamos a cirurgia, inicialmente do lado 
mais agredido (direito) e, posteriormente (cerca de 3 
meses), intervimos do lado oposto. Desta época 
para cá, passamos a realizar esta técnica, em todos 

os pacientes portadores desta anomalia, somando 
atualmente 8 casos, sendo que, em quatro, havia 
bilateralidade da patologia. 

Todos os pacientes foram avaliados clinicamen
te e realizadas: hematimetria, dosagem de uréia e 
creatinina. A avaliação radiológica foi através de 
urografia excretora e cisturetrografia miccional. Foi, 
também, realizada endoscopia urinária em todos os 
casos. O resumo destes encontra-se no quadro 1. 

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Após o paciente anestesiado, repetimos a cis
toscopia, a fim de identificarmos o ureter anômalo e 
colocamos um cateter ureteral para facilitar sua 
identificação no ato cirúrgico. 

Procedemos a incisão transversa, tipo Pfannes
tiel. Os dois ureteres do lado da duplicação são 
identificados e isolados antes de sua penetração na 
bexiga. Realizamos o descolamento da unidade 
anômala previamente caracterizada, fazendo-se a 
sua dissecção até a bexiga. Descola-se esta unidade 
até a altura do cruzamento com os vasos ilíacos. A 
secção oblíqua deste ureter é executada e removido 
o seu coto restante. Nesta mesma altura, incisamos o 
ureter normal no sentido longitudinal e, a seguir, 
procedemos à anastomose término-lateral, com pon
tos separados de categute cromado 0000. Não deixa
mos moldes nos ureteres, fazendo-se drenagem do 
espaço extravesical com dreno Penrose. Fechamento 
da parede por planos anatômicos. 

RESULTADOS 

Em todas as unidades operadas não observamos 
complicações pós-operatórias. Os casos de duplici
dade pielureteral completa, bilateral, foram sistema
ticamente operados em dois tempos. O controle pós
operatório realizado mostra desaparecimento do 
refluxo vésico-ureteral, como era de se esperar, 
havendo a regressão completa da dilatação das 
cavidades uretero-pielocaliciais. O acompanhamen
to a longo prazo não mostrou complicações no local 
da anastomose. Repetidas uroculturas, na maioria 
dos casos operados, foram negativas. 
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Fig. 1 - C.U.M. Caso 1, segundo tempo. 

Fig. 2 - Urografla-Caso 1, segundo tempo 
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REFLUXO VÉSICO - URETERAL 

figo 3 - C.C.:\I. Caso VI 

DISCUSSÃO 

A uretério-uretero-anastomose tem grandes 
vantagens e nenhuma limitação, como alternativa 
para o tratamento da duplicidade pielureteral com
pleta . A chance de cura por esta técnica é grande e 
de fácil execução pela simplicidade do método. 

As heminefrureterectomias são cirurgias am
plas, muitas vezes necessitando dupla incisão, além 
de serem mutiladoras. Os insucessos dos reimplantes 
na bexiga foram evidentes . principalmente , em de
corrência do aparecimento de refluxo na unidade 
normal. Este fato deve-se principalmente à manipu
lação do seu segmento intramural e as incisões da 
musculatura vesical, necessárias para a execução do 
reimplante. 

A idéia da correção desta patologia através da 
anastomose das duas unidades, inicialmente, foi 
executada no segmento justapiélico. Além das com
plicações advindas, esta técnica exigia uma ampla ou 
dupla incisão para remoção do restante do ureter. 

Estes fatos fizeram com que Buchtel propusesse 
esta anastomose mais próximo à bexiga. Como seus 
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Fig. 4 - t:rografia. Caso VI. 

resultados foram satisfatórios, outros autores a repe
tiram, aprimorando-a . 

Como dissemos anteriormente, esta técnica é de 
fácil execução, não havendo maiores complicações 
publicadas na literatura. Torna-se desnecessária a 
colocação de molde ou qualquer drenagem das 
cavidades ureterais, o que facilita a erradicação da 
infecção urinária. A estenose ao nível da anastomo
se tem sido pouco relatada e, em nossos casos, até o 
momento não foi constatada. 

RESUMO 

Os autores mostram a importância do método , 
que evita cirurgias ampliadas ou mutiladoras, como 
a heminefrureterectomia. Fazem uma avaliação das 
diversas técnicas existentes para a correção desta 
anomalia, mostrando as vantagens e desvantagens 
das mesmas. 

Apresentam o estudo de 8 pacientes, sendo 12 
unidades operadas, não havendo complicações de 
monta no pós-operatório imediato ou a longo prazo. 
Os resultados mostraram cura do refluxo vésico
ureteral, com erradicação da infecção urinária. 
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NO DO SEXO IDADE HIST 
CASO CLíNICA 

1 F 2 a Infec. Urinária 
desde o nascimen-
to, desidr.,diarréia 

2 F 3 a Diarréia, inap. in-
fec. urino rebelde 

3 M 1 a Infec. urino recid., 
diarréia 

4 M 8 a Mic. inter., hema. 
ret. urina. 

5 M 3 a Inap., infec. urino 
crôn., pouco de-
senv. 

6 M 2m Infec. urino desde 
nasc., ret. urina. 

7 F 5 a Infec. urino crôn., 
diar. 

S M 4 a Infec. urino crôn. 

QUADRO I - URETÉRIO-URETERO-ANASTOMOSE 

UROGRAF. EXC. CUM ENDOSCOPIA 

duplicidade pielu- refluxo pl uni. meatos an6m. 
ret.-completa, bi- méd. inf. bilateral abaixo da barra 
lateral. interureteral. 
duplicidade uret. E refluxo pl a uni. meato an6m. abai-
compl méd. inf. E xo da barra 
dupli. pieI uret. refluxo pl méd. inf. meato anôm. abai-
compl. E. xo da barra. 
cálculo vesi. pielu- refluxo pl uni. sup. meato anôm. E 
rect.pl uni. sup. E. bilateral abaixo meato 

anôm. O acima 
bar . 

dupli. pieluret. refluxo pl uni. meato an6m. aci-
compl. D méd. inf. ma da barra. 

Oilat. todas as ca- refluxo pl uni. Meatos anôm. aci-
vidades cl dupli. méd. inf. ma da bar. 
bilateral 
dupli. pieluret. refluxo pl uni. sup. meato anôm. abai-
compl. D. xo da barra. 
dupli. compl. pie- refluxo pl uni. meat. anôm. abai-
luret. bilat. méd. inf. xo da barra. 

COMPLICAÇÕES 

Não houve 

Não houve 

Não houve 

Não houve 

Não houve 

Não houve 

Não houve 

Não houve 

RESULTADO 

curada 

curada 

curado 

infecção ainda não 
erradicada 

curado 

curado 

curada 

curado 

~ 

~ 
rn 
~ 

~ 
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cisto infectado do úraco 
JOSE CURY - FRANCISCO P. S. ABREU - ROGÉRIO H. SA Y ÃO 

FRANCISCO A. F. BASTON. 
Do Hospital do Servidor Público Municipal de S. Paulo (SP.). 

INTRODUÇÃO 

As anomalias do úraco tiveram suas primeiras 
descrições em 1550, quando Cabriolus relatou um 
caso de úraco patente. Estes casos são usualmente 
presentes em neonatos. 

Quando aparecem em adultos, despertam con
siderável interesse, como o nosso caso, que ocorreu 
em rapaz de 18 anos. Em 1.168.700 admissões em 
Hospital Geral, ocorreram somente três casos de 
anomalias do úraco. 

DESCRIÇÃO DO CASO 
A.C.R., 18 anos, solteiro, cor parda, internado 

em 20/6/79. 
Q.D.: Há um dia, aumento do volume abdominal. 
História - HPMA: Há um dia, aumento de volume 
no baixo ventre, com dor para urinar e urina 
amarelada. Há uma semana: diarréia com fezes 
líquidas, sem vômitos ou náuseas; nega febre. Pro
curou o P.S. sendo diagno~ticado e tratado como 
GECA. 
Exame físico: temperatura axilar 37°6, descorado e 
com sinais de toxemia. Coração e pulmões N.D.N. 
Abdômen: globoso no baixo ventre, onde se palpa 
formação de consistência cistica ocupando o hipo
gástrio até a cicatriz umbilical, doloroso. Aparelho 
geniturinário: N.D.N. Membros: N.D.N. 

Foi passada sonda vesical, com saída de peque
na quantidade de urina, persistindo a massa cística 
no baixo ventre. Foi indicada U.C.M., a qual 
revelou a cúpula da bexiga rebaixada (fig. 3). A 
punção da massa tumoral deu saída a 1.200 ml de 
secreção amarelo-esverdeada e de odor fétido. 

Após punção, injetou-se uma solução de "Hy
paque" 50%, 150 ml, realizando-se em seguida RX, 
o qual mostrou a loja de aspecto cístico, com 20 cm 
de diâmetro, sobre a cúpula vesical e sem comunica
ção com a bexiga (fig. 4). Feita a hipótese de cisto 
infectado do úraco, foi indicada drenagem cirúrgica. 
Em 21 de junho de 1979, o paciente foi submetido a 
cirurgia para drenagem da loja, sendo colocados 
drenos para lavagens diárias, o que foi feito até 
29/6/79, quando foi submetido à cirurgia definitiva. 

DESCRIÇÃO DA CIRURGIA 

Paciente submetido à laparotomia mediana in
fra-umbilical, tendo-se atingido a loja cística com 

dificuldades, devido às aderências formadas pelo 
processo supurativo. Entre o "fascia transversalis" e 
o peritônio, não havia plano de clivagem, o que nos 
levou a fazer uma dissecção uracal intraperitoneal, 
ressecando-se as bordas do peritônio junto ao t~cido 
uracal (figs. 5, 6 e 7). 

Reconstituição do peritônio e fechamento por 
planos. 

EMBRIOLOGIA 

Begg2 (1927 e 1930) estudou minuciosamente a 
anatomia e a embriologia do úraco. Ele descreveu 
que tal estrutura não é derivada da alantóide, como 
fora anteriormente definido, mas, sim, de tecidos da 
cloaca ventral. Em embriões de 10 a 24 mm, o úraco 
está descrito como uma estrutura tubular passando 
através da cúpula vesical até o umbigo, onde conti
nua na alantóide, após afunilar-se. Este afunilamen
to, finalmente, se oblitera, dando origem ao liga
mento umbilical mediano. Ao nascimento, o úraco é 
um tubo muscular de aproximadamente 2,5 cm de 
extensão, revestido por-epitélio de transição em sua. 
luz e que em 50% dos casos se comunica com a 
cúpula vesical por um orifício de aproximadamente 
lmm de diâmetro (Hammond et cols. 4). Este mesmo 
autor, em 100 cuidadosas dissecções, classificou 
arbitrariamente o úraco dos adultos em 4 tipos, 
baseado em seu comprimento e na maneira como 
termina superiormente. O úraco localiza-se anato
micamente entre o peritônio e a "fascia transversa
lis" e, ocasionalmente, possui mesentério próprio 
(fig. 1). 

TIPOS DE MALFORMAÇÃO 

A - Congênita: denominada por Simon e Brande
berry de "bexiga fetal persistente". onde há 
grande perda de urina pelo umbigo, ocasiona
da pela insuficiente descida da bexiga à pelve. 
Neste tipo, o orifício umbilical apresenta-se 
razoavelmente dilatado (fig. 2a). Um outro 
tipo congênito é o descrito como "fístula vési
co-umbilical", o qual apresenta sua trajetória 
umbilical estreitada, ocasionando por isso 
escassa perda urinária pelo umbigo (fig. 2b). 

B' - Aquirida: surge a partir de dilataçÕes- em 
úracos já obliterados. Descrevem-se casos de 
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pacientes que vieram a apresentar perda de 
urina pelo umbigo em idade adulta, em conse
qüência de problemas obstrutivos ao nível do 
colo vesical. Em outros casos, o úraco fica 
obliterado em sua porção superior e inferior, 
ao passo que sua porção média torna-se císti-

ca, podendo desenvolver capacidade de mais 
de 1 litro (fig. 2c). O quarto tipo seria a 
obliteração do úraco em sua porção superior e 
média, enquanto a porção justavesical adquire 
um aspecto de "divertículo vesíco-uracal" 
(fig. 2d). 

Fig. 2 - a) Bexiga fetal persistente; b) - Fistula vêslro-urnbillcal; c) _ Cisto do úraco; d) 
- Diverticulo vêsiro-uracal. 
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CISTO DO ÚRACO 

Fig. 5 - Exposição do úraco dllatado e sua parte clstlca. 

Fig. 4 - Após punção do cisto, a injeção de "Hypaque" 
demonstra ser o mesmo de grande volume e sem comunicação com 
a bexiga. 

Fig. «) - Úraco obliterado em direçio ao umblao. 
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Fig. 7 - Tracionando-~ o úraco, a cicatriz umbilical ~ retrai. 

INCIDÊNCIA 

É uma patologia rara, mais freqüente entre o 
nascimento e a 4a década e em pacientes do sexo 
masculino. As do tipo congênito são mais facilmente 
diagnosticadas devido à perda de urina pelo umbigo, 
enquanto as adquiridas somente são diagnosticadas 
quando complicam, como em nosso caso, ou então 
são achados de autópsia . 

De 1550 a 1973, foram registrados apenas 325 
casos de anormalidades do úraco, acompanhados de 
manifestações clinicas. 

QUADRO CLÍNICO 

Na forma congênita, o achado clinico mais 
comum é a perda de urina pelo umbigo. Em adultos, 
a doença uracal adquirida apresenta-se sob os mais 
variados aspectos, tais como tensão abdominal, 
meteorismo e dor periumbilical. Quando se forma o 
cisto do úraco, ele é somente diagnosticado quando 
atinge volume suficiente para se tornar proeminente 
entre o umbigo e a sínfise pubiana. Contudo, ao 
tomar-se infectado ou por via hematogênica ou por 
contusão abdominal, aparece quadro repentino de 
febre e sinais peritoneais, que tomam obrigatório o 
diagnóstico diferencial com apendicite, diverticulite 
ou perfuração viceral. Este cisto infectado pode 
romper intraperitonealmente. 

COMPLICAÇÕES 

o cisto do úraco pode transformar-se em piocis
to. A malignização do úraco é também descrita no 
fundo da bexiga, sendo relatados o adenocarcinoma, 
o carcinoma espinocelular e o sarcoma. 
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TRATAMENTO 

Em presença de cisto infectado do úraco, indi
ca-se a drenagem do mesmo através de pequena 
incisão abdominal e colocação de drenos. Após o 
tratamento inicial, os diferentes autores divergem 
quanto à necessidade ou não da excisão cirúrgica do 
úraco. Em nosso ponto de vista, levando-se em 
consideração as possibilidades de malignização ao 
nível da cúpula vesical, indicamos a exérese cirúrgica 
do úraco, através de laparotomia mediana infra
umbilical. 

RESUMO 
Os AA. apresentam uma rara patologia em 

homem de 18 anos, o qual mostrava sinais de 
toxemia e tumoração cística no hipogástrio. Subme
tida à punção, esta tumoração deu saída a cerca de 
1.200 ml de líquido amarelo-esverdeado, com odor 
fétido . O primeiro tempo cirúrgico constou de 
drenagem do cisto. No segundo tempo , fez-se a 
exérese do cisto , visto a possibilidade de maligniza
ção. Pesquisaram a literatura , de 1550 a 1973, e 
encontraram somente 73 casos de cisto complicado 
do úraco dentre os 325 casos já registrados. Revisam 
a embriologia, os tipos, suas manifestações clínicas e 
eventuais complicações. 

SUMMARY 
The authors present arare pathology: an 18 

year-old male patient with clinicai signals of toxemia 
accompanied by an hypogastric cystic tumor. Fol
lowing the tumor punction, a 1.200 ms. of pyourine 
liquid was withdrawn . The first surgical step was the 
drainage of the cyst, and in the second step exeresis 
of the urachal cyst was performed. The review of the 
litterature, from 1550 to 1973, revealed only 73 cases 
of infected urachal cysts. The embriology, the acqui
red and congenital types and the clinicai manifesta
tions and possible complications were also discussed. 
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o número de leucócitos na prostatite crônica 
NELSON RODRIGUES NETIO Jr. - JOSÉ ALBERTO DE 

SALVO REINATO 
Do Hospital da Beneficência Portuguesa de S. Paulo (SP) 

A etiologia da prostatite crônica não é bem 
esclarecida. As manifestações clínicas são extrema
mente variadas. Predominam os sintomas urinários 
irritativos, em graus variáveis e qu~ixas sexuais, 
quanto à diminuição da libido. No presente traba
lho, foram estudados 90 pacientes, 44 portadores de 
infecção próstato-vesicular e 46 que não apresenta
vam infecção, em pesquisas efetuadas na urina e no 
líquido prós tato-vesicular . 

No sedimento quantitativo do líquido próstato
vesicular de pacientes com próstato-vesiculite crôni
ca, o número de leucóCitos era maior. 

A elevação do número de leucócitos no líquido 
próstato-vesícular corrobora no diagnóstico de prós
tato-vesiculites crônicas. 

INTRODUÇÃO 

A próstato-vesiculite crônica é, possivelmente, 
a infecção mais comum no homem de meia idadell . 

Algumas estimativas mostram que, a cada ano, cerca 
de 0,1 % da população masculina, cOm idade entre 
18 e 60 anos, procuram serviços médicos devido a 
sintomas de prostatite ll . Em outras palavras, for
mam um contigente substancial de pacientes ambu
latoriais nos serviços de urologia. 

A etiologia da prostatite crônica ou subcrônica, 
até o momento, não ficou bem esclarecida9• Na 
uretrite aguda, com grande freqüência, o abundante 
sistema glandular, existente na parede uretral, é 
afetado com maior ou menor intensidade. Após 
tratamento aparentemente efetivo, a infecção pode 
manter-se alojada em algum ponto desse sistema 
glandular, particularmente na próstata4• 

As manifestações clínicas são extremamentes 
variadas. Alguns pacientes apresentam bacteriúria 
ou mesmo leucocitúria totalmente assintomáticas, 
com toque retal, urografia excretora e uretroscopia 
normais e ausência de urina residual. A maioria dos 
pacientes apresenta sintomas urinários irritativos, 
em graus variáveis, tais como polaquiúria, urgênCia, 
disúria, com ou sem hemosperrnia, e, ocasionalmen
te, artralgias e mialgias8• Freqüentemente, queixam
se de sintomas sexuais, prinCipalmente diminuição 
da libid03. 

O diagnóstico e a completa erradicação da 
infecção são, por vezes, difíceis e, ao mesmo tempo, 
o paciente sofre, tanto física como psiquicamente12• 

o diagnóstico deve ser firmado por métodos clínicos 
e laboratoriais, 

Os achados locais ao exame físico, isoladamen
te, não devem ser considerados como critério diag
nóstico conclusiv03• O diagnóstico laboratorial da 
prostatite inclui métodos bacteriológicos, bioquími
cos e citológicos. 

Consideráveis progressos, quanto ao diagnósti
co bacteriológico, têm ocorrido, através da padroni
zação da técnica de cultura com colheita de urina em 
4 frascos10• Mesmo assim, freqüentemente, a cultura 
da secreção próstato-vesicular ou de esperma não 
fornece evidência de infecção bacteriana como causa 
de prostatite crônica1,7,9. A análise bioquímica do 
líquido próstato-vesicular ou do plasma seminal 
fornece informações sobre a função secretora da 
próstata e vesículas seminais. No entanto, não há um 
método bioquímico conclusivo para diagnosticar 
infecção ou inflamação das glândulas genitais aces
sórias5• 

A aplicação de modernas técnicas citológicas ao 
líquido próstato-vesicular muito contribui para o 
diagnóstico de prostatite. 

Nesse trabalho, detivemo-nos na análise do 
número de leucócitos contidos na secreção prós tato
vesicular de dois grupos de pacientes, com bacterio
logia positiva e outro, grupo-controle, com culturas 
negativas. 

CASUÍSTICA E MÉTODO 

Foram estudados 90 pacientes do sexo masculi
no, divididos em dois grupos. Um primeiro consti
tuído de 44 paCientes, portadores de infecção prósta
to-vesicular diagnosticada por culturas positivas 
(CI). Não consideramos positivas as culturas cujo 
agente isolado era o Staphylococcus epidermidis, 
com provas de patogenicidade (coagulase e DNAse) 
negativas. A idade variou de 16 a 56 anos, com 
média de 26 anos. O segundo grupo de controle 
(SI), foi constituído de 46 pacientes, que não apre
sentavam qualquer antecedente de prostatite, assim 
como exames de urina normais e culturas do líquido 
próstata-vesicular negativas. Neste grupo, a idade 
variou de 16 a 59 anos, com média de 25 anos. Trata
se, em geral, de pacientes que nos procuraram para 
exames pré-nupciais. 
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Todos os pacientes foram submetidos à anam
nese padronizada, exame físico (onde se destacou o 
toque retal), exame do sedimento quantitativo e 
cultura quantitativa com antibiograma da urina. Na 
'secreção próstato-vesicular, efetuou-se exame cito
bacterioscópico com coloração pelo método de 
Gram, cultura e antibiograma. O material foi ainda 
devidamente processado e feita a contagem de 
leucócitos no sedimento quantitativo, a fresco, em 
câmara de hematimetria. A urina e a secreção 
próstato-vesicular foram colhidas de maneira fracio
nada, de acordo com a padronização de Stameyl0. 

No grupo CI foram realizados 64 exames e no 
grupo controle (SI) 56 exames (tabela 1). 

Detivemo-nos no estudo do sedimento quanti
tativo do líquido próstato-vesicular em cada grupo. 
Os resultados comparativos são apresentados na 
tabela 2. 

RESULTADOS 

No grupo CI, os 64 exames do sedimento quan
titativo do líquido próstato-vesicular mostraram que 
os leucócitos variaram de 4100/ml a 985300/rnl com 
média de 31700/ml. No grupo CI, os 56 exames 
apresentaram: leucócitos variando de 3700/rnl a 
95200/rnl, com média de 6400/rnl (tabela 2). 

TABELA 1 - Número de exames realizados nos 
grupos estudados 

GRUPO Número de Número de 
Pacientes exames 

CI 44 64 
SI 46 56 

Total 90 120 

TABELA 2 - Estudo quantitativo do Uquido 
próstato-vesicular 

GRUPO Número de Leucócitos/ml * 
exames 

CI 64 4100 - 985.300 
média = 31.700 

SI 56 3.700 - 95.200 
média = 6.400 

• Número de leucócitos/ml no sedimento quantitativo do líqui
do próstata-vesicular. 

DISCUSSÃO 

A grande maioria dos autores é de opinião que 
a presença de um número aumentado de leucócitos 
no líquido prós tato-vesicular é indicativo de prosta
tite2,5,6,!3. 

Entretanto, valores normais não excluem a 
possibilidade de prostatite (ou vesiculite)5. Os due
tos prostáticos tomam-se edemaciados pela infec
ção, com conseqüente falta de drenagem e manuten
ção do processo inflamatório. 

Consideram-seque valores superiores a 15 
leucócitos por campo são indicativos de infecção 
próstato-vesicular2,6. Outros AA. estabeleceram o 
limite de 15 leucócitos por campo. Em 78 casos 
estudados, esse número estava alterado e com· 
sintomas de prostatite crônica em 62%, assim como 
em 15% do grupo controle3 • 

Admite-se a superioridade da técnica citológica 
para a diferenciação dos leucócitos de outras células 
do trato urogenital. Recomenda-se, assim, o aban
dono da microscopia direta no estudo do líquido 
próstato-vesicular5. 

No presente trabalho, o método de contagem 
de leucócitos da secreção próstato-vesicular foi o 
mesmo usado para sedimento urinário. 

No grupo com infecção constatada pela bacte
riologia (CI), encontramos 53 exames (82,8%) com 
número de leucócitos acima da média do grupo 
controle. 

O número de leucócitos aumentado no líquido 
próstato-vesicular, associado à cultura negativa, su
gere a necessidade da repetição dos exames, procu
rando dessa forma isolar o agente patogênic05. 

Concluimos, da mesma forma que a maioria dos 
autores, que o número de leucócitos aumentado no 
líquido próstato-vesicular é muito mais freqüente em 
portadores de próstato-vesiculite que em pacientes 
sem infecção e corrobora o diagnóstico de próstato
vesiculite crônica. 

SUMMARY 

The etiology of chronic prostatitis is not well 
known. ClinicaI manifestations are locatized in the 

. 'urinary and genital systems. We have studied 90 
patients, 44 with chronic prostatitis and 46 without 
infection detectable in the urine and prostatic sam
pIes. 

Patients with chronic prostatitis showed higher 
leveIs of leucocytes in the secretion of the prostate 
and seminal vesicles. The higher number of leucocy
tes in the prostate secretionis indicative of chronic 
prostato-vesiculitis. 
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associação de esquistossomose mansônica 
com teratocarcinoma 

NELSON KOIFMAN - VIRGíLIO CARLOS - WAGNER PERKLES - ELSON BRUM 
Do Serviço de Urologia do Hospital Geral de Jacarepaguá - Rio (RJ). 

INTRODUÇÃO 

A esquistossomose, em sua forma mansônica, é 
uma patologia muito definida no Brasil, principal
mente no Nordeste, onde é con,siderada endêmica. 

Suas manifestações clínicas são ligadas, princi
palmente, ao aparelho digestivo (intestino ou hepa
to-intestinal). Somente na época da postura é que os 
vermes migram dos plexos venosos, onde se situam, 
em direção à luz intestinal ou, mais notadamente, às 
vê nulas da mucosa e da submucosa. Sua localização 
preferencial é nos complexos venosos hemorroidais 
e mesentérico-inferior, ou seja, no trato intestinal. 

Por este motivo, a esquistossomose mansônica é 
uma patologia esquecida por nós, urologistas. Se
gundo Faust, são consideradas formas anômalas, 
ectópicas da esquistossomo~e mansõnica quando as 
lesões produzidas estão localizadas fora do sistema 
porto-cava, incluindo arteríolas pulmonares. 

A presença do verme ou de seus ovos em 
localizações ectópicas se dá, provavelmente, por 
passagem intravascular do sistema porto-cava, pelo 
sistema de contracorrente, para o aparelho genitu
rinário, ao contrário do que ocorre no Oriente
Médio e África, onde é encontrada a esquistossomo
se em sua forma "haematobium", predominante
mente geniturinária, cujos "habitats" são os plexos 
periprostáticos e vesicais. 

Por este motivo, o maior contato do urologista 
com a patologia. 

O caso que, a seguir, apresentaremos trata de 
uma associação incomum entre duas patologias 
distintas, que nos levou a dúvida diagnóstica e 
terapêutica quanto à lesão testicular encontrada, 
dúvida esta elucidada posteriormente pela anatomia 
patológica. Concomitantemente, há uma incidência 
descrita de tumor de bexiga, estabelecendo um nexo 
causal entre a patologia parasitária e a neoplásica. 
Porém, nada foi encontrado na literatura sobre a 
concomitância entre a parasitose e o tumor de 
testículo. No entanto, podemos afirmar que o au-' 
mento da vascularização provocada pelo tumor 
facilita a migração do verme ou de seus ovos para o 
testículo, podendo existir, portanto, doenças conco
mitantes, porém distintas. 
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DESCRIÇÃO DO CASO 

A) Identificação: 

Paciente J. P. P. F., 23 anos, masculino, casado, 
servente, natural do Rio de Janeiro. Foi atendido 
em nosso hospital com a Q. P. - caroço no testículo 
esquerdo. 

H. D. A. - paciente refere aparecimento de 
tumoração de testículo esquerdo há 4 meses, de 
consistência dura, sem sinais de flogose, doloro~a, 
com aumento progressivo, impossibilitando de ado
tar posição ortostática por períodos longos. Há 3 
meses, vem relatando dor lombar bilateral contínua, 
tipo em cólica, com irradiação para membros infe
riores, negando náuseas e vômitos, com percussão 
positiva bilateralmente. A dor melhorava com anal
gésicos venosos. Há cerca de um mês, aparecimento 
de tumoração na região cervical esquerda, dura, 
indolor e sem sinais de flogose. O paciente refere 
que, por duas vezes, esteve internado em outro 
hospital para investigação, tendo alta com instru
ções. Há cerca de 15 dias, início de febre noturna, 
sudorese e calafrios, referindo ainda episódios de 
constipação intestinal, anorexia, emagrecimento de 
3 quilos em 4 meses, com náuseas e vômitos, 
negando disúria, hematúria, melena, diarréia e per
da de libido. 

H. P. P. - V. C. 1., amigdalectomia, doença 
venérea (blenorragia), passado psiquiátrico por al
coolismo aos 22 anos. 

H. F. - Pai e mãe mortos, sem saber a causa; 4 
irmãos, 2 homens e 2 mulheres gozando boa saúde. 

História fisiológica - Parto normal a termo, 
vida sexual ativa até há 4 meses (início da doença). 

H. S. - Nega tabagismo, etilista desde 1971, 
habitação com baixo padrão de higiene, boa condi
ção alimentar, nega uso de tóxico. 

B) Exame físico: 

Paciente lúcidó, orientado, eupnêico, hidrata
do, emagrecido, facies de sofrimento agudo, muco
sas coradas e úmidas, acianótico, palidez cutânea, 
orofaringe arnigdalecto~ado bilateralmente. 

Pescoço - Tiróide impalpável; presença de 
massa tumoral na região cervical ântero-Iateral es
querda, dura, indolor, aderente aos planos profun-
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dos, pouco móvel, medindo cerca de 4crn x 3crn, 
aproximadamente; demais gânglios impalpáveis. 

Tórax - Configuração normal, ausência de 
ginecomastia. 

A.C.V. - Ictus visível e palpável a cerca de um 
dedo dos m.c.e., com uma polpa digital no quarto 
e.e.e. 

A.c. - Sem anormalidade. 
Pulmões - Expansibilidade preservada bilate

ralmente; f.t.v. normal, som timpânico; m.v. audível 
universalmente, sem alterações; ausência de ruídos 
adventícios. 

Coluna - Sem alteração. 
Abdômen - Plano flácido, no andar inferior; 

tenso e doloroso à palpação profunda, no andar 
superior (região epigástrica), encontrando-se massa 
dura, arredondada, fixa em planos profundos. Fíga
do, baço e rins impalpáveis; maciez na região 
epigástrica até o umbigo. 

Genitália - Pênis sem alteração; testículo e 
epidídimo direitos sem alteração; cordão espermáti
co livre; testículo e epidídimo esquerdos em massa 
única, muito aumentada, dura, indolor, de superfí
cie lisa; cordão espermático endurecido, sem sinal 
de flogose; transiluminação negativa. 

Aparelho locomotor - sem alterações; dor à 
palpação das cristas ilíacas e membros inferiores. 

C) Exames pedidos: 

Bioquímica sangüínea; exame de urina, urogra
fia excretora, raios X do tórax. Indicada biopsia 
ganglionar cervical testicular esquerda e óssea. 

Durante toda a propedêutica, o paciente mante
ve episódios de dor lombar bilateral, cedendo com 
anti-espasmódico venoso. Quadro clínico mantido 
em 8/3/79. 

Em 10/3/79, bioquímica sangwnea dentro da 
normalidade. Hemograma apresentava: Hemácias 
= 3,3; Hemoglobina = 9,2; Hemat6crito = 28; 
VGM = 84; HGM = 27; CHGM = 32; Leucócitos 
= 8,4; B = O; E = 2; M = O; MET = O; Bastões = 
6; SEG = 72; Linf. = 14; Monócitos = 6. Urina 
sem alterações. 

Em 11/3/79, feita hemoterapia. Em 12/3/79, 
hemograma mantido com aumento de hemat6crito 
para 30 e hemoglobina para 10,2. Quadro clínico 
mantido. 

A urografia excretora apresentava exclusão re
nal à esquerda. Rim direito concentrado e eliminan
do com dificuldade. Uretero-caliectasia montante ao 
terço médio do ureter direito, este encontrando-se 
rebatido externamente, devido a uma grande massa 
abdominal. Bexiga sem alteração. Indicada pielogra-

fia retrógrada à esquerda, feita em 13/3/79, demons
trando ureter desviado externamente por uma massa 
abdominal. Ureterocaliectasia à esquerda com retar
do de eliminação. Quadro clínico inalterado. 

Em 15/3/79, biopsia de testículo. Em 17/3/79, 
orquidectomia. Devido ao quadro clínico iniciado, 
quimioterapia (paciente enviado ao setor de quimio
terapia do hospital). 

O resultado da biopsia do testículo relatava 
processo inflamatório granulomatoso, com áreas de 
neerose, micro-abscessos e grande quantidade de 
ovos S. mansônicos e também vermes adultos dentro 
dos linfáticos. De acordo com este resultado, foi 
suspensa a quimioterapia. 

Feita biopsia de gânglio cervical, o resultado da 
patologia demonstrou teratocarcinoma metastático. 
Raios X do pulmão com tomografia demonstrou 
várias áreas de metástases. 

Cintigrafia hepática e esplênica normal. 
Tomografia computQrizada demonstrava grande 
massa abdominal. 

Quadro clínico mantido. Bioquímica normal. 
Ht: 33. Pedida pesquisa de Schistossoma nas vias 
urinárias: Resultado negativo. Biopsia de reto posi
tiva. Resultado da peça cirúrgica: teratocarcinoma 
associado aS. mansoni. Nova bioquímica dentro da 
normalidade. Hepatograma normal. 
- Feto-proteína negativa. 

Iniciado tratamento com "Mansil" e quimiote
rapia. Encaminhado o paciente para o setor de 
Oncologia do hospital. O paciente teve alta hospita
lar após 32 dias, com melhora do quadro clínico. O 
paciente reinternou-se em 19/4/79, com queixa de 
dor abdominal e constipação intestinal. Estado geral 
mantido. Iniciada nova etapa de quimioterapia com 
"Oncovin" e "Blenoxane". Bioquímica sanguínea 
dentro dos padrões de normalidade. Ht = 28; 
Hemoglobina = 8.3; Hemácias = 3,3; leucócitos = 
1.1. Quadro clínico inalterado. Feita hemoterapia. 
Novo hemograma: hemat6crito = 33. Ao exame 
físico, massa abdominal e cervical de mesmo tama
nho e de consistência mais amolecida. Urografia 
excretora: Rins esquerdo e direito com retardo de 
concentração e eliminação, ureter direito visualiza
do, estando desviado externamente por massa abdo
minal. Ureter esquerdo não visualizado. Hepatogra
ma normal. O paciente teve alta em 2614/79. Quadro 
clínico mantido com melhora do hemograma. Rei
temado em 24/5n9, para nova etapa de quimiotera
pia com "Blenoxane" e "Oncovin". Quadro clinico 
inalterado. Massas abdominal e cervical de mesmo 
tamanho e consistência mais amolecida. Bioquímica 
mantida. Alta em 1/6/79. 
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Fig.17 

Reinternado em 21/6/79, com queixa de dor 
abdominal e constipação intestinal. Como não apre
sentava melhora em relação ao tratamento indicado, 
foi feita poliquimioterapia com "Oncovin""Indu
xan", "Blenoxane", "Methotrexate" e "Fluoro
Uracil" . 
Enduxan (50) - 4 comps. p/manhã durante 14 dias. 
Oncovin (lmg) - 2 frascos E.V. no l° e no 7° dia. 
Blenoxane (15mg) -2 amps. E.V. no 1°, 4°, 8° e 12° 
dias. 
Methotrexate - 15mglm2/E.V. no 1°, 4°, 8° e 12° 
dias. 
Fluoro-Uracil - (250mig) --..: 400mglm2 E.V. do 1° 
ao 5° dia. 
O paciente apresentou melhora clínica, porém mas
sas inalteráveis. Bioquímica sanguínea normal: He
mácias = 4,0; Hemoglobina = 10,2; Ht = 34; VGM 
= 83; HGM = 26; CHGM = 30; leucócitos = 3,9; 
B = O; E = 2; Met = O; Bastões = 2; Segmentados 
= 88; linfócitos = 7; monócitos 4. 
Hepatograma normal. Alta em 6/7/79. O paciente 
não mais compareceu para "follow-up". 

DISCUSSÃO 

A E. Mansônica acometendo o trato urinário 
em nosso meio é uma raridade. 

A literatura médica universal não é pródiga em 
casos semelhantes, porém é reconhecida a relação 
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causa-efeito entre a doença parasitária e a neoplasia 
da bexiga. Não achamos referências bibliográficas 
sobre relação causa-efeito entre a parasitos e e a 
neoplasia em tumor de testículo, ficando a dúvida da 
interdependência entre as patologias ou simples
mente patologias concomitantes, porém distintas. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de E. mansôni
ca de localização ectópica (testicular), associada a 
teratocarcinoma, levantando dúvida sobre relação 
causa-efeito de parasitose levando a neoplasia, como 
descrito na bexiga, ou somente concomitância de 
patologias diferentes. 

SUMMARY 

The authors present a case of E. Mansoni of 
ectopic localization (testicular) associated to a tera
tocarcinoma. 

. There is a doubt about the relationship of 
schistosomiasis leading to neoplasia, as described in 
bladder tumours, or simply a coincidence of two 
different pathologies in the same organ. 

N. da R. - Acompanha o artigo uma bibliografia constando de 8 
(oito) referências, não publicada por não se enquadrar nas 
normas do JBU. ' 



enxerto de pele livre autógeno para correção 
de estenose uretra I 

PAULO ROBERTO ALVES 
PEDRO SÉRGIO NICOLAU DO CARMO - TERGES PENAJÓIA CAMPOS TEIXEIRA 

A estenose uretral, geralmente, é causada por 
traumatismo, infecção uretral ou periuretral; lem
bramos também casos congênitos, que levarão a 
uma diminuição de jato e calibre urinário, disúria, 
infecção urinária rebelde, podendo, inclusive, obser
var-se, nos casos de longa data, alteração a montan
te de processo obstrutivo, como bexiga aumentada 
de volume, com parede trabeculada e fina, refluxo 
vésico-ureteral, hidronefrose, etc. 

A estenose é comprovada pelo cateterismo 
uretral, palpação da área estenosada, uretrografia, 
uretroscopia e urografia excretora para avaliação de 
complicações. 

O método mais simples para o tratamento da 
estenose uretral é a dilatação periódica; desde que 
seja mantido um calibre uretral de 22F, com interva
los entre dilatações razoáveis, esta conduta deve ser 
mantida. 

Àqueles pacientes que requeriam dilatações 
freqüentes (intervalo de 2 semanas em média), 
pacientes como estenose total e pacientes jovens 
com estenose parcial, indicamos a reconstituição do 
trajeto uretral com enxerto de pele livre. 

O enxerto foi realizado em 13 pacientes, sendo 
4 com estenose uretropeniana e 9 na uretra bulbar. 
A faixa etária que apresentava maior número de 
pacientes foi a de 31 a 40 anos e acima de 60, com 2 
casos cada. 

Destes pacientes, tivemos "foIlow-up" de 8 por 
1 ano, sendo 2 casos de estenose peniana e 6 com 
estenose bulbar, sendo a etiologia variável (confor
me figura 1). 

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA 

Colocado o paciente em posição de litotomia, 
após antissepsia rigorosa do períneo e prepúcio, 
fazia-se incisão longitudinal no períneo sobre a área 
estenosada, estendendo-se a 2 em, proximal e distal
mente; incisionamos também o tecido subcutâneo, a 
fáscia de Colles, a divulsão do músculo bulbo
cavernoso, com exposição da uretra envolvida pela 
fáscia de Buck. 

O enxerto de pele era retirado da mucosa 
prepucial e esta preparada removendo-se todo o seu 
tecido subcutâneo. 

A pele preparada era suturada com a mucosa 
voltada para a luz uretraI sobre a área incisionada 

com categute cromado 00000, em ponto contínuo 
sob uma sonda de Folley nO 22F, passada previa
mente. 

Em 2 casos, a área estenosada apresentava 
completa destruição, sendo necessária a ressecçáo 
total da uretra acometida, que foi substituída por 
enxerto de pele em toda a sua espessura. A incisão 
foi fechada sem drenagem. 

RESULTADOS 

Os pacientes foram acompanhados por 1 ano, 
observando-se neste período apenas 2 casos, que 
necessitavam de dilatação infreqüente e uretrotomia 
interna (realizada no paciente submetido a enxerto 
em tubo). Os demais casos, submetidos a 2 uretro
grafias-controles com intervalo de 6 meses, apresen
tavam bom calibre uretral, além de jato forte e sem 
queixas urinárias. 

Complicações observadas: FístuIa uretro
peniana, 1 caso, que foi corrigido com sondagem 
uretral por mais 20 dias; outro paciente apresentou 
hemorragia profusa no pós-operatório, corrigida 
com colocação de sonda uretral mais calibrosa (24F) 
e enfaixamento compressivo do pênis. Falso divertí
culo foi observado em 3 casos, com sua regressão 
total em 2 casos após 1 ano e parcial em 1 caso. 

Concluímos que o enxerto de pele prepucial 
para correção de estenose peniana ou bulbar é 
simples, apresentando um elevado índice de pacien
tes com micção normal. 
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ESTENOSE DE URETRA 

-N° DE CASOS ETIOLQGIA 
CONGEI"lITA 
TRAUMATICA -
INFECCIOSA 
IATROGENICA -
TOTAL 

01 
02 
04 
01 
08 
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Fig. 1 - Uretrografia - falso trajeto uretral iatrogênico. 

Fig. 28 - Uretrograf18 com 1 ano P.O., apresentando regressão 
do falso diverticulo, mantendo bom calibre uretral. 
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Fig. 2A - Uretrografia com 6 meses P.O., apresentando bom 
calibre uretral e falso diverticulo. 

Fig. 3 - Paciente portador de estenose uretral congênita e cálculo 
vesical. 



ENXERTO DE PELE LIVRE 

Fig. 3A - P.O. 6 meses, apresentando uretra com calibre que 
permite fácil escoamento da urina. 

RESUMO 

Os autores apresentam sua experiência com 
enxerto de pele livre autógeno (pele prepucial) para 
correção de estenose da uretra peniana e bulbar. 

Foram submetidos à uretroplastia pela técnica 
descrita 8 pacientes com "follow-up" de 1 ano. Bons 

resultados foram obtidos em 6 pacientes. Observa
mos o encurtamento da hospitalização e área doado
ra de fácil acesso, com bom resultado plástico. 

SUMMARY 

The authors present their experience with free 
autogenous skin grafting (prepuce, foreskin) for the 
correction of penile and bulbar urethra strictures. 

Eight patients were subrnitted to urethroplasty 
by the described technique, with follow-up for one 
year. Good results were found in six of them. 

We observed shortening of hospitalization and 
the donating area of easy access with good plastic 
results. 
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divertículo congênito da uretra masculina 
L YCURGO DE CASTRO SANTOS NETO - OSSAMU IKARI - NELSON NAKAMURA 

Da Santa Casa de Misericórdia de Campinas (SP). 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os divertículos da uretra masculina podem ser 
congênitos ou adquiridos. Estes são devidos a: 

1) Processos infecciosos para -uretrais 
2) Traumas da uretra 
3) Calculose uretral 
4) Disfunção neurogênica da uretra em 

paraplégicos. 

Os divertículos congênitos da uretra constituem uma 
entidade patológica extremamente rara, no sexo 
masculino. Pate e Bunts,l em seu trabalho datado de 
1951, após completa revisão da literatura, coletaram 
197 casos existentes de divertículos da uretra mascu
lina, dos quais apenas 10% eram de origem congêni
ta. Desta data para a atualidade, poucos casos têm 
sido reportados, como verificamos nos trabalhos de 
Maged,2 realizados em 1965, que descreveu 8 casos 
de divertículo da uretra masculina, sendo que ape
nas um era de origem congênita. Em 1967, Sweetser3 

reportou mais dois casos desta entidade patológica 
e, em 1975, Anderton4 e colaboradores reveem 
novamente a literatura, acrescentando mais um caso 
aos anteriores descritos, sendo este, entretanto, de 
origem adquirida. 

Existem, atualmente, duas teorias para explicar 
a formação dos divertículos congênitos da uretra 
masculina: a primeira relata que seriam devidos à 
deficiência do fechamento da parede uretral na vida 
embrionária, assim como sucede nas hipospádias, 
com a diferença de que nestas o defeito se estende à 
pele. Foi formulada por Englander,5 em seu traba
lho "Diverticulum of the urethra", datado de 1917. 
A segunda teoria baseada nos achados de Johnson,6 
descritos em 1923, acredita que estes divertículos se 
originam na presença da persistência de restos 
embrionários epiteliais (cistos parauretrais e duetos 
epiteliais). 

LOCALIZAÇÃO 

Todos os divertículos congênitos estão situados 
na porção ventral da uretra masculina, quer estejam 
em sua metade anterior, quer na posterior. Suas 
paredes são formadas por uma membrana mucosa, 
como a uretral, e uma camada muscular estriada. 
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DIAGNÓSTICO 

É feito por: 1) Anamnese: os pacientes relatam 
uma sintomatologia de disúria, polaciúria, inconti
nência urinária terminal. 2) Exame físico: Os divertí
culos congênitos, situados na uretra anterior, podem 
ser diagnosticados no exame manual, com o esvazia
mento digital dos mesmos. Lembra-se, também, que 
algumas vezes ocorre a formação de cálculos em seu 
interior. 

A análise da urina revela em geral um quadro 
de infecção urinária, com leucocitúria intensa. O 
exame radiológico (uretrocistograma retrógrado e 
miccional) e a uretrocistoscopia completam a prope
dêutica urológica, mostrando a localização exata do 
divertículo, o seu volume e o diâmetro de seu colo 
(porção entre a cavidade diverticular e a luz da 
uretra), além de determinar a presença ou não de 
cálculos em seu interior. 

TERAPÊUTICA 

Consiste sempre na exérese cirúrgica do divertí
culo. 

Registramos, a seguir, um caso tratado no nosso 
Departamento de Urologia, da Santa Casa de Mise
ricórdia de Campinas: S.P.R., masculino, branco, 
com 8 anos de idade, residente em Campinas (SP), 
veio à consulta pela primeira vez, em dezembro de 
1977, queixando-se, através da mãe, de uma defor
midade na face ventral do pênis, além de ardor ao 
urinar e incontinência pós-miccional. Tinha sido 
submetido à postectomia em outro Serviço de Uro
logia, há aproximadamente 6 meses, com a esperan
ça de que a retirada da pele e da mucosa prepucial 
excedente normalizasse o aspecto plástico do pênis. 
Ao exame físico, nota-se massa expansiva localizada 
na porção ventral d,o pênis, de consistência cística e 
2cm de diâmetro. A exprlessão digital desta massa, 
obtem-se a saída de 5cm3 de urina citrino-clara pelo 
me ato uretra!. Feito, então, o diagnóstico clínico de 
divertículo congênito da uretra anterior, que foi 
confirmado pelo exame endoscópio e pela uretrocis
tografia' retrógrada. A terapêutica indicada foi a 
cirúrgica, sendo realizada uma semana após a con
sulta inicial. 

DESCRIÇÃO DO ATO CIRÚRGICO 

Inicialmente, derivação urinária com cistosto
mia suprapúbica, seguida de uretroplastia anterior, 



DIVERTÍCULO CONGÊNITO 

com ressecção do divertículo e sutura simples da 
uretra com Vicryl 5-"0" sobre modelador plástico 
uretral nO 6. Cobertura da neo-uretra com rotação 
de retalhos da pele e mucosa prepucial. 

EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIA 

Bom pós-operatório, com retirada do modela
dor plástico uretral no 100 dia, seguida do fechamen-

I 

Fig. I - Lretrocistograma. Vê-se o divertículo, situado na face 
ventral da uretra anterior. 

Fig. 3 - Observa-se a parede do diverticulo aberta, com o 
modelador plástico situado na luz uretra!. 

to da sonda de cistostomia,que foi retirada no dia 
seguinte. Micção espontânea, urina citrino-clara, 
com boa pressão do jato urinário. Alta hospitalar no 
14° dia de pós-operatório, com cicatrização cirúrgica 
excelente. Controle ambulatorial realizado até julho 
de 1978, estando o paciente assintomático, com 
aspecto plástico do pênis muito bom, micção fisioló
gica, jato urinário forte e de calibre compàtível com 
a idade do paciente. 

Fig. 2 - Vê-se o pênis com a pele seccionada e o diverUcuJo cheio 
de urina, exposto após dissecção. 

Fig. 4 - a l1eouretra coostruida sobre o modelador 
plástico, após a exérese do diverticuJo. 
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Fig. 5 - Observa-se a pele do pênis suturada, após rotação dos 
retalhos, e o modelador plástico saindo pelo meato uretra!. 
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RESUMO 

Os autores tecem comentários gerais sobre os 
divertículos congênitos da uretra masculina, ressal
tando os trabálhos que demonstram a sua raridade 
na literatura mundial, as teorias de sua formação e 
sua sintomatologia e meios de diagnóstico. Relatam, 
a seguir, um caso bem documentado por eles tratado 
cirurgicamente. 

SUMMARY 

After general considerations about congenital 
urethral diverticula in the male, including the theo
ries explaining their formation and diagnosis, the 
authors present a case of this pathology with plain 
documentation. 
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contribuição para o estudo das comunicações 
entre os corpos cavernosos 

AMBRÓSIO, J.D. - MALCHER, J.G.R. - JURKIEWICZ, A.L. 
Da Escola Paulista de Medicina - São Paulo (SP) 

INTRODUÇÃO 

A terapêutica agressiva sobre os órgãos eréteis 
do pênis humano tem, ultimamente, sido enriqueci~ 
da com numerosas técnicas. Algumas até com resul~ 
tado discutido, porém persistindo no arsenal tera~ 
pêutico na falta de melhores, uma vez que os 
resultados têm deixado muito a desejar e a evolução 
para uma melhora não tem sido satisfatória, apesar 
da insistência no uso e do grande número de 
trabalhos a respeito. 

O mesmo não pode ser dito quanto à contribui~ 
ção morfológica. Em primeiro lugar, é notória a 
pobreza em trabalhos que se ocuparam, nos últimos 
vinte anos, do aspecto das massas de tecido erétil 
que entram na constituição do pênis humano. Em 
segundo lugar, os autores clássicos descrevem estas 
massas eréteis como elementos separados e estan
ques, sendo que os novos anatomistas, que de 
passagem citam alguma modificação nesta descrição, 
isto é, a presença de comunicações cavernoso~. 

cavernosas, não dão ao assunto a importância que a 
nosso ver o mesmo merece, sobretudo em suas 
aplicações clínica e cirúrgica. 

No estudo dos órgãos eréteis do pênis humano, 
entre os autores clássicos e contemporâneos que se 
ocuparam do assunto, alguns não fazem menção a 
comunicações entre os corpos cavernosos em toda a 
sua extensão. Outros citam de passagem, sem preo
cupação quanto à localização destas comunicações 
em relação ao pênis, extensão ou riqueza das 
mesmas. 

Não encontramos, na literatura até o momento 
por nós compulsada, qualquer informação a respeito 
de estudo anatomofuncional destas comunicações. 

As novas técnicas de derivação cavernoso
esponjosa empregadas no tratamento cirúrgico do 
priapismo (Quackels10 , 1964, apud Sacher et ai., 
1971, e Oppenheimer8

, 1976) e vendo em nossos 
achados algo capaz de oferecér uma contribuição 
anátomo-funcional efetiva para este tratamento, 
com a riqueza de comunicações entre os corpos 
cavernosos, por nós encontradas em 100% dos casos 
até agora estudados, e a confirmação da inexistência 
de comunicações cavernoso-esponjosas, referida em 
toda a literatura até agora vista e por nós também 
constatada, levaram-nos a este estudo, na tentativa 

de oferecer, como parte do aprimoramento da 
técnica, o subsídio morfológico (figs 1 e 2). 

MATERIAL E MÉTODO 

O material para este estudo consiste, até o 
presente momento, de vinte e um pênis de cadáveres 
oriundos do Serviço de Verificação de Óbitos da 
Escola Paulista de Medicina. 

A técnica empregada foi a de injeções nas 
artérias dorsais do pênis ou nas massas de tecido 
erétil com o co-polímero de acrílico ou acetato de 
vinil, corado de vermelho pelo sulfureto de mercúrio 
natural (cinábrio) e levado para corrosão em ácido 
muriático puro. 

Retirada a peça do cadáver não fixado, toman
do~se cuidado para não lesar os componentes eréteis 
do pênis, esta era lavada em jato forte de água 
corrente, a fim de processar o descongelamento, 
pois estes cadáveres ficam em frigoríficos quatro a 
oito dias, e para dar um certo grau de massageamen
to na peça, que era completado com manobras 
manuais suaves, para retirar o máximo possível dos 
resíduos de sangue dos vasos e das massas de tecido 
erétil do órgão. 

Em seguida, através da dissecação, canuláva
mos as artérias dorsais do pênis, ao nível da raiz, ou 
puncionávamos seus componentes eréteis com agu
lha 3Ox15, e introduzíamos a mistura. 

O pênis injetado, até alcançar um certo grau de 
tumefação, o que emprestava aspecto semelhante ao 
apresentado em estado de ereção, era deixado em 
repouso por vinte e quatro horas na geladeira para 
solidificar a mistura e, em seguida, tratado pelo 
ácido muriático puro, sendo que o tempo de corro
são era acompanhado visualmente, até que se com
pletasse, quando então o molde obtido era lavado e 
secado (fig. 3). 

RESULTADOS E COMENTÁRIOS 

Orts Llorca (1967), Gray, in Gardner et ai. 
(1964), e Bockman, in Didio (1974), descrevem, em· 
seus respectivos tratados, que entre os corpos caver
nosos do pênis existe um tabique, dependência da 
albugínea dos corpos cavernosos, que se apresenta 
espesso e imperfurado na porção proximal, toman
do-se mais fino à medida que se aproxima da 
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extremidade distai, onde apresenta pertuitos, permi
tindo nestas porções distais uma ampla comunicação 
entre os corpos cavernosos. 

Orts Llorca, na página 684 de sua "Anatomía 
Humana", tomo terceiro, apresenta, em desenho 
esquemático, um corte transversal da porção média 
do corpo do pênis, em que as comunicações se fazem 
pela porção média das faces mediais dos corpos 
cavernosos. 

DelbetS, in Poirier-Charpy (1923), afirma ter o 
tabique intercavernoso um grande número de orifí
cios, particularmente na região mais superior do 
órgão, de sorte que o tecido cavernoso de ambos os 
corpos cavernosos comunica-se um com o outro. 
Confirmando esta opinião, apresenta em desenho 
esquemático (figura 189, página 303) cortes trans
versais do pênis, mais próximos da extremidade, 
apresentando os corpos cavernosos totalmente inde
pendentes, separados pelo septo do pênis, mas, nas 
proximidades da raiz do órgão, verificamos amplas 
comunicações entre eles, na porção mais superior de 
suas faces mediais. 

Chiarugi3 (1908) descreve o septo intercaverno
so com uma região posterior contínua, sendo a mais 

Flg. 1 - Riqueza de comunicações entre os corpos 
cavernosos (A). 
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anterior interrompida por numerosas fissuras, comu
nicando os dois corpos cavernosos entre si. Este 
septo perfurado é denominado septo pentiniforme. 
Vai mais adiante, fazendo o correspondente fisioló
gico das comunicações: "Isto favorece a uniforme 
turgescência dos dois corpos cavernosos na ereção" . 

Testut & Latarjetl2 (1931) descrevem o septo 
entre os corpos cavernosos com fendas ou intervalos 
que comunicam amplamente os dois corpos caverno
sos. Na página 227, tomo quinto, de seu tratado, 
apresentam na figura 991 um esquema de corte 
transversal do pênis, logo após a sínfise púbica, onde 
verificamos total independência entre os corpos 
cavernosos. Entretanto, a figura 994 da página 229 
mostra em corte transversal a presença da albugínea 
dos corpos cavernosos, que na linha mediana apre
senta-se descontínua, com ampla comunicação entre 
os corpos cavernosos. Na figura 1.003, da página 
236, em esquema de um corte transversal do pênis, 
verifica-se uma zona de comunicação na porção mais 
superior das faces mediais dos corpos cavernosos. 
Por outro lado, na página 237, figura 1.005, há um 
corte transversal do pênis, ao nível da coroa da 
glande, em que se verifica uma total independência 

Fig. 2 - Inexistência de comunicações cavem()S()oeSponjosas 
(A-B). 



CORPOS CAVERNOSOS 

entre os corpos cavernosos, por uni septo bastante 
espesso. 

Estes autores fazem menção das comunicações 
entre os corpos cavernosos, mas sem preocupações 
quanto à extensão ou à riqueza das mesmas. Na 
bibliografia, até o momento por nós compulsada, 
quer em tratados ou em trabalhos especiais, não 
encontramos nenhum autor que tivesse estudado 
estas comunicações com algum detalhe ou atribuin
do às mesmas maior importância anatomo
funcional. 

Em nossas observações, verificamos sempre a 
presença de abundantes comunicações entre os cor
pos cavernosos pela porção mais superior ~de suas 
faces mediais. Estas comunicações (abundantes) 
permitem-nos pensar que, morfologicamente, a es
trutura cavernosa é única, apresentando dois corpos 
cavernosos unidos medianamente por um istmo, que 
corresponde à zona das comunicações (septo penti
niforme de Chiarugi) (fig. 4). 

Funcionalmente, o sangue, que chega ao pênis 
por uma de suas artérias dorsais e que penetra 
através de um ramo colateral em um dos corpos 
caverilOsos, promove o enchimento dos dois corpos 

Fig. 3 - Peça Il\letada e submetida à corrosão, após ser lavada 
e secada. 
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cavernosos, pela passagem livre para o corpo caver
noso do outro lado, através das comunicações. 

Nossas observações coincidem com as citações 
de Testut, mas não o fazem com as suas figuras, pois 
que, nas nossas observações, estas comunicações 
entre os corpos cavernosos ocorrem sempre, em 
100% dos casos até agora estudados. Entretanto, 
nossas observações não coincidem com as dos outros 
clássicos citados, nem com seus desenhos esquemáti
cos, visto que nelas as comunicações entre os corpos 
cav,ernosos estão presentes em toda a extensão dos 
mesmos. 

Para o tratamento cirúrgico do priapismotêm 
sido tentadas várias manobras agressivas, nem sem
pre com bons resultados. Todas visam drenar a 
estrutura cavernosa do pênis. Citaremos algumas 
destas tênicas operatórias ainda hoje usadas: anasto
mose sàfeno-cavernosa (Masson & Shuler, 1976, 
citando casos de cirurgia uni e bilateral), "shunt" 
dos corpos cavernosos com a veia dorsal do pênis 
(Barry, 1976) e anastomose caverno-esponjosa 
(Quackels) . 

Destas técnicas, queremos dar especial atenção 
à anastomose cavemo-esponjosa, pois nos parece a 
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menos agressiva e a que tem dado melhores resul
tados. 

Considere-se que a ereção se dá por um meca
nismo hemodinâmico e que consiste no enchimento 
das massas eréteis do pênis pelo sangue, através de 
um aumento do aporte sanguíneo com menor drena
gem, e que a ereção na estrutura cavernosa é 
diferente da ereção na estrutura esponjosa, sendo na 
estrutura cavernosa mais dura (mais rija) que na 
estrutura esponjosa, onde esta é mais facilmente 
deprimível mecanicamente, permitindo inclusive a 
ejaculação, a micturição e a excreção da secreção 
das glândulas bulbo-uretrais através da uretra (Con
ti4, 1952). Esta diferença deve-se provavelmente a 
uma maior facilidade de drenagem do sangue da 
estrutura esponjosa. 

Sendo o priapismo um estado permanente de 
ereção involuntária e dolorosa, é possível que se 
processe pela dificuldade de drenagem do sangue da 
estrutura cavernosa, permanecendo normal a drena
gem da estrutura esponjosa. 

Em função desses dados anatomofuncionais e 
das nossas observações, podemos oferecer ao trata
mento cirúrgico do priapismo, baseado na drenagem 
dos corpos cavernosos através da anastomose caver
noso-esponjosa, um substrato anatomofuncional 
mais claro. 

CONCLUSÕES 

1. Considerando-se o fato de que em nossas 
observações verificamos abundantes comunicações 
entre os corpos cavernosos (septo pentiniforme de 
Chiarugi) em toda a sua extensão, somos de opinião 
que a cirurgia derivativa cavernoso-esponjosa ideal 
deva ser unilateral. 

2. Esta derivação cavernoso-esponjosa unilate
ral e não muito extensa, feita com maior brevidade, 
além de menos traumática, poderá em nossa opi
nião, trazer menor número de seqüelas pós
cirúrgicas, por menor comunicação cavernoso
esponjosa e drenagem apenas satisfatória dos com
ponentes eréteis do pênis. 

RESUMO 

Estudando o pems humano no adulto, com 
injeção de vinilite ou co-polímero de acnlico corado 
em vermelho pelo cinábrio e corrosão por ácido 
muriático puro, os autores verificaram em 100% dos 
21 casos estudados: a) abundantes comunicações 
entre os corpos cavernosos, desde a raiz até sua 
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extremidade distai; b) não foram encontradas comu
nicações entre os_ramos do pênis na região em que 
estes se afastam e são revestidos pelos músculos 
ísquio-cavernosos. 

Esta comunicação permite concluir pela exis
tência funcional de um único corpo cavernoso. 
Como aplicação prática, no tratamento cirúrgico do 
priapismo através da derivação cavernoso
esponjosa, esta poderá ser unilateral. 

SUMMARY 

The authors studied the adult human penis with 
injection of vinilite or acrylic co-polymer, stained 
red by cinnabar, and corrosion with pure chlorhydric 
acid. In 100% ofthe 21 cases studied, they observed: 
a) a great quantity of communications between the 
cavernous bodies, from the root until the distaI 
extremíty; b) no communications were found bet
ween the branches of the penis at the region where 
they separate and are covered by the ischiocaver
nous muscles. 

This communication alIows to conclude to the 
existence of only one functional cavernous body. 
Practically, in surgical treatment of priapism by 
caverno-spongious derivation, this may be carried 
out unilaterally. 
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carcinoma epidermóide do pênis com 
metástase inguinal bilateral 

em criança de 12 anos de idade 
RUY PINTO CUNHA - GERALDO VIANA - ADILSON O. LIMA - ANTÔNIO BRAVO 

JOAQUIM BRANCO - ALMIR COUTO. 
Do Hospital do Câncer de Pernambuco (PE). 

o carcinoma epidermóide do pênis constitui 
ocorrência rara antes dos 20 anos de idade. 

Numa revisão da literatura, encontramos ape
nas um caso num jovem indiano de 14 anos, em 
publicação do Tata Memorial Hospital de Bombaim, 
Jndia. 1 Os restantes estavam compreendidos na faixa 
etária dos 20 aos 90 anos. 

A incidência do câncer do pênis no nordeste do 
Brasil é das mais elevadas, comparável mesmo às 
maiores do mundo (China, Uganda, Burma, Viet
nam, parte da Índia, Ceilão, México, Porto Rico, 
etc.) . 

Em 1975, publicamos2 uma revisão de 10 anos 
(1963 a 1972) no Hospital do Câncer de Pernambu
co , num total de 354, todos incluídos na mencionada 
faixa etária . 

Na Bahia, dados do Hospital Aristides Maltez 
da Liga Bahiana contra o Câncer3 com 238 casos, no 
período de 1967 a 1976, os pacientes, igualmente, 
estavam enquadrados na mesma faixa de idade. 

Recentemente, entretanto, recebemos no Am
bulatório do Hospital do Câncer de Pernambuco, 
uma criança de 12 anos de idade portadora dessa 
doença, caso que passamos a relatar, em seguida. 

RELATO DO CASO 

Em 0317/1979, recebemos no Ambulatório do 
. Hospital do Câncer de Pernambuco o menor S. M. 
S., 12 anos, escolar, natural do Estado da Paraíba. 

Relatou que era portador de fimose e que há 
mais ou menos 3 meses passou a sentir intenso 
prurido no pênis, com elinúnação de secreção puru
lenta fétida. Em seguida, apareceu edema da glan
de, que se tornou bastante dolorosa. Referia tam
bém dificuldade na núcção. 

Foi submetido a cirurgia de fimose em outro 
hospital, porém permaneceu uma ulceração na glan
de. Em razão disso, procurou o Hospital do Câncer' 
de Pernambuco .. 

O paciente apresentava, na ocasião, lesão úlce
ro-vegetante da glande e parte distaI do pênis, 
estando a lesão recoberta por secreção mucopuru
lenta fétida. Havia destruição parcial da glande 
(figs. l e 2) . 

O exame das regiões inguinais mostrava gân
glios bastante aumentados de tamanho, dolorosos, 
porém móveis. 

Diagnóstico clínico - Câncer do pênis, com 
metástase ' inguinal bilateral. . 

Estadiamento cllnico - J ackson IH (tumor 
envolvendo a glande e parte distaI do pênis, com 
metástase inguinal operável). 

T N M - T2 N2 Mo 

Fig. - 1-S.M.S., 12 anos de idade, portador de câncer do pênis. 
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Fig. 2 - Detalhes da lesão, mostrando destruição parcial da 
glande. 

Realizada a biopsia da lesão da glande, o 
resultado do exame histopatológico foi o seguinte: 
carcinoma epidermóide bem diferenciado. 

Em 211 7/ 1979, o paciente foi submetido a 
amputação total do pênis e linfadenectomia inguinal 
bilateral. 

O exame histopatológico da peça operatória 
confirmou o diagnóstico de carcinoma epidermóide 
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do pênis, com metástase bilateral para linfonodos 
inguinais. 

RESUMO 

ç:>s autores apresentam um caso de carcinoma 
epidermóide do pênis, com metástase inguinal bila
teral numa criança de 12 anos de idade. 

Afirmam, após revisão da literatura, que a 
doença ocorre acima dos 20 anos de, idade, sendo 
esse o paciente mais jovem acometido dessa enfer
midade. 

SUMMARY 

The authors present, a case of squamous celI 
carcinoma of the penis in a 12-year old boy. 

This seems to be the first reported case accor
ding to the world literature. Particular features are 
discussed. 
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INTRODUÇÃO 

O melanoma primário do trato geniturinário é 
raro. O primeiro relato 'de melanoma primário do 
pênis foi de Murchison-Gross (1882), que descreveu 
um caso de 1859. 

Tallerman1 (1972), na revisão de literatura 
mundial, citou 36 casos. Acrescentamos mais 9 casos 
não relacionados: Gentil5 (1965), Banchieri2 (1970) 
1 caso, Gojasemi6 (1974) 1 caso, Baruah3 (1974) 1 
caso, Bracken e DioknoB (1974) 2 casos e Khezri10 

(1979) 2 casos. 
Devido à raridade da patologia, com sua pecu

liar evolução, justifica-se a apresentação do nosso 
caso. 

RELA TO DO CASO 

l.CM., 68 anos, masculino, branco, casado, 
lavrador. 

Há 11 anos, apresentou manchas escuras na 
glande, de crescimento lento, excisadas no ano 
seguinte, porém recidivando 2 anos depois. Foi 
novamente submetido a exérese e diagnosticado 
melanoma primário do pênis. Há 5 anos, notou 
aparecimento de lesão semelhante na glande, com 
aumento progressivo. Procurou nosso serviço em 
março de 1978, com massa protuberante, não ulcera
da, de coloração azulada, tomando toda a glande, 
exceto o meato uretral. 

Negava quaisquer sintomas. Não apresentava 
outras manchas no corpo. Clinicamente. estava bem. 
O exame físico era normal, exceto adenomegalia 
inguinal, bilateral, de 1cm de diâmetro. Foi submeti
do a penectomia parcial (fig.1) e biopsia dos gânglios 
inguinais, que mostraram metástases. O aspecto 
microscópico é mostrado nas figuras 2 e 3. Posterior
mente, quando submetido a linfadenectomia ingui
nal, ilíaca e obturadora, não foram encontradas 
metástases. O paciente, no momento, está assinto
mático, recebendo imunoterapia com BCG por 
escarificação. 

COMENTÁRIOS 

O melanoma primário do pênis é uma lesão rara 
e somente 45 casos. são relatados na literatura. 
Embora rara, parece ter uma distribuição mundial, 
sendo relatados casos na Malásia, Mediterrâneo, 

Tailândia, Rússia, diferentes partes da Europa, 
América do Norte e Brasil (Fernando Gentil, 1965). 

A incidência é ampla, variando desde 33 a 79 
anos. Nenhum caso foi descrito na raça negra. 

A duração de sintomas e comportamento da 
lesão varia consideravelmente. Em alguns casos, as 
lesões estão presentes de longa data, como mancha 
escura, que, subitamente, aumenta de tamanho. 
Enquanto que, em outros, o aparecimento da man
cha e sua evolução é mais rápida. 

O sintoma mais comum é a presença de mancha 
escura, freqüentemente ulcerada, que está aumen
tando. Outros sintomas são: dificuldade de micção, 
inabilidade de retrair o prepúcio, hematúria. O local 
mais comum é a glande, seguindo-se prepúcio, 
meato uretral, sulco bálano-prepucial e corpo do 
pênis. 

As lesões podem aparecer como úlcera, pápula 
ou massa protuberante. A coloração pode ser preta, 
azul, parda ou avermelhada. 

A disseminação ocorre locaImente nos corpos 
cavernosos adjacentes e pode destruir naturalmente 
a glande e porção distaI do pênis. 

A disseminação linfática para os gânglios ingui
nais, geralmente, é precoce'. Ocorre, posteriormen
te, disseminação hematogênica para pulmões, fíga
do, cérebro, adrenais e outros órgãos. 

HistoIogícamente, é semelhante àquela de ou
tros melanomas primários. 

O tratamento do melanoma do pênis é cirúrgico 
e depende do local e extensão da lesão. Recomenda
se amputação radical do pênis, associada com linfa
denectemia inguinal, iliaca e obturadora, bilateral, 
nos casos onde a lesão envolve a glande ou meato 
uretraI, e amputação parcial do pênis com dissecção 
inguinal superficial bilateral, nos casos que envol
vem o prepúcio ou o tecido cutâneo. A radioterapia, 
utilizada por Ellis e White (1968), não teve bom 
sucesso. 

O prognóstico do melanoma do pênis é mau, e 
geralmente a morte ocorre dentro de 1 a 3 anos do 
diagnóstico. Citam-se dois únicos casos com sobrevi
vência de mais de 10 anos (Talherman, 1972). 

A ausência de metástases por ocasião do diag
nóstico implica, obviamente, em melhor prognósti
co. Entretanto, o comportamento da lesão é muito 
imprevisível. 
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Fig. 3 - Pormenor da figo 2 (He 33Ox). 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de melanoma 
primário do pênis, com onze anos de evolução. 
Trata-se de uma lesão com localização incomum. 
São discutidos os aspectos clínico-patol6gicos da 
lesão peniana, revisão de literatura e tratamento 
proposto. 
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Fig. 2 - Microscopia da lesão, notando-se células geralmente 
alongadas, de caracteres malignos, com freqüente pigmento de 
melanina (He85x). 

SUMMARY 

The authors present a case of primary melano
ma of the penis Df 11 years duration. It is arare 
localization of this tumor. The authors discuss the 
clinicaI aspects, the treatment and present a review 
of the literature. 
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enxerto de pele no pênis 
pós-lesão iatrogênica 
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Os traumatismos da genitália são freqüentes 
hoje em dia, devido aos altos índices de acidentes de 
trânsito, nas indústrias pesadas, na agricultura e nas 
guerras, como a do Vietnam, por exemplo, com uma 
estatística de 41,6% de traumatismo urogenitais. A 
grande maioria desses traumatismo, advindos de 
causas mecânicas, são do tipo avulsão, com conside
rável perda de pele e necessitam intervenções ime
diatas do cirurgião para prevenir complicações e 
infecções. Além de causas mecânicas, podemos 
encontrar, menos freqüentemente, lesões por quei
maduras elétricas e térmicas, gangrena, intervenções 
cirúrgicas inadequadas, causando necrose de pele, 
que devem ser reparadas primariamente. 

APRESENTAÇÃO DE UM CASO 

Paciente do sexo masculino, com 12 anos de 
idade, foi submetido em março de 1968, 2 meses 
antes de procurar nosso serviço, a postectomia, sem 
técnica adequada. Houve deiscência da ferida, com 
necrose de pele, suspeitando-se do uso de adrenalina 
na infiltração com xilocaína. Foi encaminhado para 
o serviço de Cirurgia Plástica, com perda de pele e 
mucosa do prepúcio, nos corpos cavernosos, delimi
tando-se com a glande. No exame físico local, 
determinou-se a extensão da perda de pele do pênis 
em aproximadamente 4cm de largura, circular, indo 
do terço médio do pênis até a glande, com áreas de 
granulação (fig. 1) Nossa conduta foi de curativos 
diários, durante uma semana com pomada de Fura
cin, para posterior debridamento cirúrgico, retiran
do os tecidos desvitalizados, a área de granulação, 
procurando aproveitar qualquer remanescente de 
pele peniana, e procedemos a uma hemostasia 
completa. Retiramos o enxerto de pele da região 
escrotal, já tendo sido feita a antissepsia desta área 
doadora. O auxiliar estende o pênis todo para 
adquirir um tamanho maior, para requerer a maior 
quantidade possível de pele. A pele da área doado
ra, qúe deve ser forte e glabra, é então retirada num 
tamanho suficiente para recobrir a região lesada 
(aproximadamente de 6 x 3cm de superfície da 
espessura total), com bisturi lâmina 15. Este enxerto 
é preparado, retirando-se todo o tecido subcutâneo, 
e aplicado ao redor do pênis, de modo que a linha de 
sutura recaia na região ventral (fig. 2). O enxerto é 
primeiramente fixado por meio de suturas-piloto no 
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pênis. A extremidade distaI do enxerto é esticada, 
por melo de pinças-mosquito, para recobrir a recep
tora. Os bordos do enxerto são suturados com 
categute cromado 3.0. Alguns pontos separados de 
nylon 5.0 são empregados para fixar o enxerto na 
pele adjacente, no sentido proximaI e distai. 

O enxerto é definitivamente fixado e colocado 
em posição por compressas de gases circulares, sob a 
pressão dos pontos (curativo de Brown), proporcio
nando uma compressão suave e elástica, evitando o 
descolamento do enxerto, hematoma ou excessivo 
edema. A área doadora é suturada com pontos 
separados de categute 3.0, ficando exposta (fig. 4). 
A glande é deixada livre, para permitir observação 
freqüente em busca de uma alteração circulatória. 
Pós-operatório: o cateter permanece por 14 dias, 
sendo a bexiga lavada várias vezes ao dia, com 
solução salina estéril, para prevenir qualquer acu
mulação de resíduos, que dificultariam a livre drena
gem da urina. Tratamento profilático com antibióti
cos por 10 dias. Curativo retirado no 100 dia. Ao fim 
de 4 semanas, o enxerto estava flnnemente aderido 
(figs. 5 e 6). 

DISCUSSÃO 

Antes deste século, somente dois casos de 
traumatismo da genitália foram descritos na literatu
ra médica. Na troca do século, com o desenvolvi
mento da tecnologia e da indústria, a incidência 
dessas patologias aumentou consideravelmente. 
Atualmente, todos os autores concordam com a 
necessidade de reparo primário das lesões causadas 
por agentes mecânicos. Coltle (apud Owensl5), em 
1924, sepultou testículos expostos na coxa, entre o 
fáscia e o subcutâneo e inseriu o pênis em um túnel 
de pele na região inguinal. Em 1942, Owensl5 

aplicou a técnica de Coltle (apud OwenslS) e, num 
outro estágio, formou um novo saco escrotal, plane
jando retalhos da região do sepultamento dos testí
culos. Várias técnicas de reconstrução escrotal fo
ram descritas por Balakrishnam2, Altonl e Huff
manJO,ll. A determinação exata da perda de pele é 
essencial para se definir o método de tratamento. 
Também é importante a viabilidade da pela da área 
doadora. No nosso caso específico, a pele doadora 
escolhida foi a da região escrotal, por ser da mesma 
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espessura e semelhante à do pênis, podendo se 
mimetizar com a mucosa, não invalidando, no 
entanto, opções de enxerto de pele de outra área do 
corpo, dependendo de cada caso particular. May13 

recomenda o uso de pele penial desgarrada para 
revestir o defeito por avulsão, a menos que esta pele 
esteja demasiadamente rota. Já segundo Huff
man lO •ll , a reaplicação da pele do pênis parcialmente 
arrancada vai se seguir a um edema, que persiste por 
longo tempo. Outros cirurgiões têm utilizado pele da 
superfície interna dos braços e virilha. Goodwin e 
Thelen 7 recomendam cobrir as zonas cruentas do 
pênis, implantando a zona desnuda abaixo da capa 
de tecido elástico do escroto. Quanto às complica-

Fig. 1 - Aspecto pré-operatório de paciente, apresentando peroa 
de pele no pênis, pós-postectomia. 

Fia. 3 - Área escrotal doadora. 
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ções, a mais comum é o hematoma. Em tais casos, 
faz-se uma secção no enxerto e esvazia-se o hemato
ma e a área deve ser reenxertada em 3 a 5 dias. 
Complicações tardias são o linfedema persistente e 
cicatrizes retráteis. O Iinfedema deve ser tratado 
pela excisão em cunha da pele hipertrofiada em 
volta da coroa. Contratura do enxerto ocorre mais 
em crianças. No caso apresentado, houve o uso de 
solução de adrenalina, contra-indicado na genitália 
masculina e extremidades, levando à deiscência e 
necrose de tecidos. Depois deste traumatismo cirúr
gico, podemos aguardar a queda da escara e fazer
mos a enxertia precoce, sem necessidade de retalhos 
ou sepultamento do pênis no escroto. 

Fig. 4 - Curativo de Brown. 



ENXERTO DE PELE NO pêNIS 

Figs. 5 e 6 - Aspecto com 1 ano de p6s-0peratório. 

RESUMO 

Apresentação de caso de deiscência de ferida, 
com necrose de pele do pênis, pós-postectomia. 
Tratamento através de curativos diários e posterior 
enxerto de pele do escroto. 

SUMMARY 

We report a case of penile necrosis after postec
tomy. DaiJy dressings were done and, when indica
ted, scrotaJ skin grafting finisbed treatment. 
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uso de heparina em cirurgia urológica 
LAUDERI LUIZ LADWIG 

CLÁumo LUIZ M. LIMA - LUIZ ALBERTO ZANETfINI - IVO ANTÔNIO VIEIRA 
Do Serviço de Urologia do Hospital Ernesto Dornelles - Porto Alegre (RS) 

Fenômenos trombo-embólicos podem ocorrer 
em qualquer tipo de cirurgia, particularmente na 
cirurgia urológica. Dentro da cirurgia urológica a 
que mais riscos apresenta neste particular é a 
prostatectomia. 

São apresentados 20 casos de cirurgias urológi
cas em que a heparina foi utilizada, a partir do pré
operatório imediato. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Todos os pacientes acima de 50 anos ou que 
apresentavam fatores de riscos para fenômenos 
trombo-embólicos (cardiopatia, varizes, incapacida
de de deambulação, flebites prévias, cirurgias mais 
propensas) receberam 5.000 U.I. de heparina subcu
tânea 2 horas antes da cirurgia. Após isso, continua
vam com a heparina, de 12 em 12 horas, por via 
subcutânea. Esta era interrompida quando o pacien
te começava a deambular. Junto, também usamos 
enfaixamento dos membros inferiores, que também 
era suspenso com o início da deambulação. 

Em alguns pacientes foram dosados KTTP, 
protrombina e plaquetas no pré e pós-operatórios 
(fig. 1). 

CASUÍSTICA 

Apresentamos 20 casos em que usamos hepari
na conforme esquema já descrito. 
A idade dos pacientes variou dos 33 aos 87 anos. 
O sexo predominante foi o masculino, pois 13 
pacientes foram submetidos a cirurgia prostática 
(fig. 2) 
Em 12 pacientes, fizemos dosagens de KTrP, pro
trombina e não observamos alterações, e por isso 
não mais fizemos as provas de coagulação. 
Nas cirurgias prostáticas, o tempo médio de hospita
lização foi de 9,1 dias, enquanto que em levanta
mento anterior, feito no Hospital Ernesto Dornel
les, sem o uso de heparina, este tempo foi de 9 dias. 
Apenas dois pacientes necessitaram de transfusão 
sangüínea. 
Todos os 20 pacientes apresentavam fatores de risco, 
e na maioria das vezes, apareciam dois ou mais 
fatores associados. Apesar disto, não observamos 
nenhum caso de embolia pulmonar, nem sinais de 
trombose venosa. 
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DISCUSSÃO 

A real incidência de fenÔmenos trombo
embólicos (F.T.E.) em cirurgia e no pós-operatório 
é desconhecida. Sabe-se que 50% dos pacientes que 
morrem de embolia pulmonar não apresentam sinais 
clínicos premonitórios e que 80% das embolias 
pulmonares ocorrem sem nenhum sinal prévio de 
trombose venosa profunda. 

Tomando-se determinados grupos de cirurgia, 
veremos que a incidência de F.T.E. é alta. É o caso 
das cirurgias vasculares, cirurgias sobre membros 
inferiores, cirurgias na pequena pelve, entre elas a 
prostatectomia. 

Em 51 pacientes submetidos a prostatectomias 
abertas, Jasper notou 8% de embolia pulmonar e 
50% de trombose venosa profunda. 

No Hospital Ernesto Dornelles, num levanta
mento de 200 prostatectomias, abertas ou endosc6-
picas, foram constatados 10 casos de embolia pulmo
nar, ou seja 5%. A metade foi fatal (2,5%). 

O diagnóstico clínico (fig. 3) é por demais falho, 
visto que os sinais como dor, edema, aumento de 
sensibilidade, aumento de temperatura, sinal de 
Homans aparecem em igual freqüência, tanto na 
presença de TVP, como na sua ausência. 

Mesmo em Centros Universitários maiores, os 
métodos de diagnóstico mais eficientes não são 
usados de rotina, por serem invasivos e caros. 
Incluem-se nestes métodos a flebografia com e sem 
radioisótopos, a flebografia por impedância elétrica, 
fibrinogênio 1125, o efeito Doppler, termografia. 
Então, a alta incidência, a dificuldade de diagnóstico 
e o perigo da trombose venosa profunda e embolia 
pulmonar justificam a profilaxia. 

A dose de heparina subcutânea não chega a 
alterar as .provas de coagulação, porém estatistica
mente os fatores tromboembólicos parecem estar 
diminuídos. 

Os primeiros a usarem esse esquema foram 
Sharnoff e De Glasio, em 1970. De 750 casos 
operados consecutivamente, somente ocorreu uma 
embolia pulmonar (fig. 4). 

Esquemas usando heparina de 8/8 horas apre
sentaram casos de sangramento importante no p6s
operatório imediato (segundo Gallus). 



USO DE HEPARlNA 

Embora a série esteja no começo e compreenda 
apenas 20 pacientes, observamos que o uso de 
haparina é inócuo, não aumenta o tempo de hospita
lização, nem exigiu maior número de transfusões no 
trans e pós-operatório. 

Como neste mesmo período observamos vários 
casos de embolia pulmonar em pacientes que não 
usaram heparina, e que não apresentavam fatores de 
risco, o uso profilático desta droga deve ser rotina 
em todas as cirurgias de grande porte. 

TROMBOEMBOllSMO PULMONAR 

DIA DA INTERNAÇÃO 

- KITP 
-TP 
- plaquetas 
- enfaixamento 

DUAS HORAS ANTES DA CIRURGIA 

- HEPARINA 5000 U.I. subcutânea 

NO PÓS-OPERATÓRIO 

- HEPARINA 5000 U.I. S.C. 12/12 horas 
- deambulação precoce 

PACIENTE IDADE SEXO CIRURGIA 
1 - L.E.S 33 F Pielolitotomia ampliada 
2 - C.P.G 63 M REP de próstata. Cistolitotomia 
3 - F.C.V 87 M Prostatectomia + reintervençAo 
4 - F.B. 61 M Colecistectomia + coledocotomia + REP 
5 - L.A.O. 75 M Prostatectomia + vasectomia 
6 - P.V. 73 M Prostatectomia 
7 - A.P. 70 M Cistectomia parcial + reimplante V.U 
8 - A.A. 77 M REP 
9 - E.A. 65 M Prostatectomia 

10 - F.L.A. 57 M REP 
11 - T.D.M 63 M Prostatotomia 
12 - E.A.F 56 F Drenagem de carbúnculo renal 
13 - R.P.G.O 54 M RTU tumor de bexiga 
14 - H.L.M 71 M Prostatectomia 
15 - S.V.A 68 M REP 
16 - H.F.S 63 M REP 
17 -I.G. 77 M REP 
18 - E.D 42 F MMK 
19 - A.M.G 79 M Nefrectomia 
20 - N.N 52 M REP 
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L. L. LADWIG "ET AL". 

TROMBOEMBILlSMO PULMONAR 

SINAIS E SINTOMAS EM 133 EXTREMIDADES - Cranley, 1976 

dor muscular 
edema 
Homans 

n° (%) C!TVP 
60n2 (83) 
65n2 (90) 
29/60 (48) 

nO (%) SITVP 
52/61(85) 
56/61 (92) 
18/44 (41) 

Incidence of Postoperatively Administered DVT Following Low-Dose Subcutaneous Heparin 

Incidence of Postoperative 
by 125 I-Fibrinogen Test 

Total no 
of Patients Control % Treated 

Kakkar at ai, 3 London* 53 7/27 26 1/26 
Kakkar et ai, 4 London* 78 17/39 42 3/39 
Gordon-Smith et ai, 5 London* 150 21/50 42 11/100 
Nicolaides et ai, 6 London* 244 29/122 24 1/122 
Lahnbord et ai, 7 Sweden* 112 11/54 20 3/58 
Macintyre et ai, 8 Britain* 253 47/128 37 15/125 
Abernethy and Hartsuck, 9 United States* 125 3/62 4,8 4/63 
Gallus et ai, 10 Canada + 350 19/118 16,1 2/108 
Williams, 11 London + + 56 12/29 41 4/27 

* Heparin I 5.000 units prior to operation and every 12 hours thereafter 
+ Heparin, 5.000 units prior to operation and every eight hours thereafter 

% 
4 
8 

11 
08 

5 
12 
6 

19 
15 

++ Heparin, 10.000 units nine to ten hours prior to operation and 2.500 or 5.000 units every six 
hours after operation. 
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USO DE HEPARINA 

RESUMO 

Vinte casos de cirurgia urológica usando hepari
na são apresentados. A vantagem de seu uso é 
discutida, bem como a literatura é analisada. O uso 
de heparina como rotina é aconselhado nas cirurgias 
de grande porte. 

SUMMARY 

Twenty cases of urologic surgery with low 
dosages of heparin are presented. The benefits of 
the procedure are discussed and the literature re
viewed. 

The routíne use of heparin is advised by the 
authors. 
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