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EDITORIAL 

ESTADO ATUAL DO TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 

o marco inicial em transplantes de órgãos data de 1954, quando o grupo de Boston (Peter 
Bent Brigham Hospital) realizou, com sucesso, o primeiro transplante renal de gêmeos univiteli
nos. Após este transplante inicial, o entusiasmo pelos transplantes renais se acentuou, sendo que 
em 1959 este mesmo grupo realizou um transplante de rim em irmãos não-gêmeos, usando, co
mo medida imunossupressora, a radioterapia. 

Desde esta época, diferentes centros em todo o mundo vêm realizando transplantes renais 
que atingem hoje cerca de 34.000, na literatura mundial. 

O transplante renal foi, sem dúvida, o pioneiro para estudo de medidas imunossupressoras 
que permitissem aos cirurgiões dedicados a este campo pensar em realizar transplantes de outros 
órgãos. 

Na 9~ Reunião Anual da "American Society of Transplant Surgeons" e 2~ Reunião Anual 
da "American Society of Transplant Physicians", realizadas em Chicago, USA, em junho deste 
ano, grande número de comunicações foram apresentadas. 

Shumway e seu grupo, do Stanford University Hospital, da California, relataram sua expe
riência em li pacientes submetidos a transplante associado de coração e pulmões, realizados 
entre março de 1981 e janeiro de 1983. Desses 11 pacientes, 3 faleceram e 8 estão vivos, num 
seguimento de 3 semanas a 22 meses. Esses resultados são, sem dúvida, altamente encorajado
res para pacientes portadores de hipertensão pulmonar primária ou então da Síndrome de Ei
senmenger. 

Starzl e seu grupo relataram sua experiência em transplantes de fígado, nas Universidades 
de Colorado e Pittsburgh; de março de 1963 a fevereiro de 1983, este grupo realizou 278 trans
plantes de fígado. Neste trabalho estudaram especificamente 42 pacientes submetidos a retrans
plante de fígado, sendo que 21 o fizeram com imunossupressão pela Azatioprina e Predinizolo
na, e 21 com irnunossupressão com a Cic1osporina A e Predinizolona. Com o segundo esquema 
de imuhossupressão, obtiveram uma acentuada melhora da sobrevida dos pacientes retrans
plantados após um ano de cirurgia. 

Transplantes Cardíacos continuam sendo feitos em alguns centros, especialmente pelo 
grupo de Shumway, contando-se hoje mais de 100 casos relatados na literatura mundial; a so
brevida, nos últimos anos, tem alcançado a 60% dos doentes operados. 

Transplantes de Pâncreas, isolados ou associados a transplantes de Rim em pacientes 
diabéticos, representam um novo campo. Cerca de 200 casos existem relatados na literatura, 
especialmente dos grupos de Dubernard, em Lyon, e de Najarian, em Minnesota; resultados 
satisfatórios foram relatados por estes dois grupos, permitindo inclusive, em alguns casos, a 
suspensão de medicamentos usados no diabetes, assim como recuperação da função renal. 

Transplantes de Medula Óssea têm sido realizados com freqüência, principalmente em 
centros na Inglaterra, França enos Estados Unidos (Seattle) e inclusive em nosso meio, onde 
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o grupo de Curitiba (Eurípedes Ferreira, no Hospital das Clínicas) conta já com 18 casos rea
lizados. 

No último Congresso de Cirurgiões anteriormente citado, Belzer e seu grupo, da Universi
dade de Wisconsin, relataram transplante de tecido da paratiróide em dois pacientes portadores 
de hipoparatiroidismo pós-tirioidectomia total. 

Vemos, portanto, que o passo inicial dado pelo transplante de rim fez com que cirurgiões 
de todo mundo se dedicassem à realização de transplantes de outros órgãos, com resultados ca
da vez mais promissores. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE TRANSPLANTES RENAIS 

A parte cirúrgica não sofreu modificação alguma. Os trabalhos apresentados em congres
sos recentes tratam especialmente de alterações na medicação imunossupressora. A medicação 
básica permanece com a azatioprina e os corticosteróides. Existem trabalhos mais recentes 
relatando os resultados obtidos com o emprego de anticorpos monoclonais contra linfócitos T. 

Grande número de trabalhos tem sido apresentado sobre os resultados de um novo agen
te imunossupressor, que é a Ciclosporina A, empregada em alguns centros, não sendo, porém, 
medicação de uso comercial. Os resultados com este novo agente imunossupressor parecem bas
tante interessantes, principalmente nos casos de transplante de doador cadáver. No último Con
gresso da "American Association of Genito-Urinary Surgeons", realizado em Greenbrier, W.V., 
em maio deste ano, Hakala relatou a experiência de seu grupo, de Pittsburgh, USA, em 206 ca
sos de transplante de cadáver com o emprego da Ciclosporina A, com um resultado extraordiná
rio de 80% de enxertos funcionantes após um ano e 90% dos pacientes vivos após este período. 
Os aspectos importantes do emprego deste novo imunossupressor são: aparente sobrevida me
lhor do enxerto; permite uso de menor dose de corticosteróides; e talvez possa prescindir do 
uso de transfusõés no pré-transplante. Esta medicação apresenta, também, efeitos de nefrotoxi
dade e hepatotoxidade, porém representada, da mesma forma, um novo avanço no campo da 
imunossupressão. 

Especial atenção tem sido dada ao estudo do doador vivo após vários anos de doação. 
Em Chicago, Salvatierra, da Universidade da Califórnia, relatou os dados de 24 pacientes, estu
dados por seu grupo, num período de 13 a 18 anos após a doação, com a conclusão de que, a 
longo prazo, a função renal dos rins solitários do doador não foram afetadas. Neste mesmo Con
gresso, Najarian e seu grupo apresentaram não só as complicações como também estudo da fun
ção renal e do aparecimento de hipertensão em 472 casos de doadores vivos, com intervalo de 1 
a 19 anos após a doação; concluem que o baixo índice de aparecimento da hipertensão e a con
servação da função renal justificam a doação, nos casos de transplante intervivos. 

Neste mesmo Congresso nosso grupo, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, relatou os achados em 72 pacientes com mais de 5 anos e com 
mais de 10 anos de doação, analisando, principalmente, os aspectos da hipertensão e da protei
núria apresentados por estes pacientes. Os números por nós encontrados foram: 39 pacientes 
com 5 a 10 anos de doação (média de 7,2 anos) e 33 pacientes com mais de 10 anos de doa
ção; verificamos que entre os pacientes com mais de 10 anos de doação, 9 tornaram-se hiperten
sos (27,2%) e 5 desenvolveram proteinúria significativa (15,1 %). Entre os doadores com 5 a 10 
anos de doação, 3 tornaram-se hipertensos (7,6%) e dois apresentaram proteinúria anormal 
(5,1 %). 

Embora estes achados não contra-indiquem a doação, tais dados sugerem que os doadores 
renais devem ser atentamente acompanhados. 

As considerações acima demonstram o grande campo de pesquisa com que ainda se de
frontam todos os que se dedicam aos transplantes de órgãos. 

Prof. Dr. Gilberto Menezes de Góes 
Professor Titular da Disciplina de Urologia e Chefe do Departamento de Transplante Renal 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

J. Br. Urol. - VaI. 9 N? 3 - 1983 



nefro-litogenesis 

Conferência na lU Jornada Carioca de Urologia. Rio de Janeiro, setembro 1982. 

A.PUIGVERT 

"La prolongada observación clinica, razonar lo observado, más el exámen de la lesión, conforma el saber médico" (A.P). 

La enfermedad calculosa renal está caracterizada 
por trastornos funcionales, más alteraciones morfológi
cas que la presencia deI cálculo desencadena en el rifíón 
y finalmente por la repercusión general en el paciente de 
la enfermedad calculosa al margen de la génesís premo
nitora deI cálculo, que continua motivo de preocupación. 
Podemos corregir los dos primeros efectos deI cálculo 
si es retirado oportunamente deI rifíón; en cuanto al 
mecanismo litogenético desencadenante deI cálculo, 
no siempre es de fácil identificación; por esto débese 
prestar máxima atención en su descubrimiento si preten
demos eliminar el facto r causal que está en el rifíón, pues 
sólo cuando el foco litogenético es corregido o extirpado 
será posible eludir la recidiva calculosa renal. 

Esta enfermedad, la más antigua sufrida por el 
hombre por su violenta sintomatología dolorosa, seguida 
de la expulsión de un cuerpo pétreo, que la identificó 
como "mal de piedra", es padecida en un 2% aproxima
do de individuos. En la mayoría de pacientes se manifies
ta por la expulsión más o menos dolorosa de concretos 
cálculos, en otros los menos, la continuidad y desarrollo 
deI cálculo en las vias urinarias, motiva la enfermedad cal
culosa, que en ocasiones cursa con el mayor silencio clí
nico durante afios, hasta la total destrucción deI rmón 
que al ser descubierto el cálculo obligaextirpar el órgano. 

Todo ello justifica la preocupación deI médico y la 
inquietud deI enfermo en conocer el factor causal deI 
cálculo que le mortifica, pues de éste depende la cura
ción deI paciente si es corregida la causa deI cálculo. 

MATERIAL 

La presente teoría acerca la génesis deI cálculo en el 
rifíón y ulterior desarrol1o en él o en las vias urinarias aI 
margen de las lesiones que el cálculo provoca en el ór
gano que lo cobija, es resultado de centenares de obser
vaciones clínicas y sus correspondientes radiológicas, se
guidas durante largos afíos en enfermos calculosos, 
muchas de las cuales han sido completadas con el estudio 
macro y mic(oscópico deI rifíón calculoso, cuando fué 
extirpado todo o parte de rifíón que se consideró asiento 
deI factor litogenético que será descrito. La teoría funda-

107 

mentada en tales observaciones se resume en cortas 
líneas, expuestas a la crítica dellector. 

RAZONES 

El origen deI cálculo en el rifíón es debido y por tanto 
secundario, a factores litogenéticos propios y exclusivos 
deI órgano; sin la previa existencia de tales circunstan
cias no se producen cálculos en el rifión. Esto explica 
en los enfermos hiper-paratiroideos que solamente en el 
10% de el10s presentan como complicación de la enfer
medad hormonalla calculosis renal y ello es debido que 
este pequefío grupo tienen alteraciones renales litogenéti
cas latentes que son desencadenadas cuando otros facto
res las activan, en estos enfermos la hiper-calciuria que 
comporta el hiper-para-tiroidismo. Igual puede decirse de 
la insistencia calculosa en uno de los dos rifíones y en 
muchos casos en un cáliz de dicho rifión como si el res
to deI órgano no recibiera a través de la sangre los 
mismos elementos para formar el cálculo. 

Los factores litogenéticos renales más destacados 
y demostrados son dos: la dilatación de los tubos co
lectores y las lesiones de la papila medular. 

EI primero aumenta el volúmen y prolonga la perma
nencia de esta mayor cantidad de orina en el tubo co
lector aumentado de calibre; la permanencia de tal mas a 
de orina en el colector un mayor tiempo al normal para 
el tubo, comporta circunstancias patológicas no previstas 
por el colector que lo transforman en "reservorio". En 
estas condiciones la orina que remansa en el colector, 
altera el epitelio de revestimiento tubular que aI no estar 
previsto para reservorio se producen reacciones como la 
trasudación deI citoprotoplasma deI epitelio tubular en 
la cavidad deI tubo. 

A su vez, la prolongada permanencia de mayor 
volúmen de orina en la cavidad tubular en función de 
reservorio, favorece la precipitación cristalina de sales de 
la orina remansada en el tubo. 

La coincidencia de estos dos elementos - mucopro
teina deI trasudado celular más cristales precipitados de 
la orina -, en la luz tubular, facilmente los elementos 
mine rales cristalizados se depositan sobre los supuestos 

J. Br. Ural. - VaI. 9 NÇ-l 3 - 1983 



cristales de mucoproteina, y la conjunclOn de ambos 
elementos motiva la formación de "microlitos" que si 
son expulsados con la orina el enfermo observa y refiere 
su lituria; pero si algunos de los microlitos se detienen en 
la vía urinaria, pasan a constituir el núcleo dei futuro 
cálculo piélico, ureteral o vesical según fuese el lugar de 
acantonamiento. 

Por el contrario, cuando el pequefio microlito queda 
retenido en el tubo y en él se desarrolla al aumentar su 
tamano rompe la pared dei tubo contenedor, penetr-a al 
intersticio piramidal dei rifión y si aquí continua su' 
crecimiento dará lugar a la calculosis parenquimatosa 
mal nominada "nefrocalcinosis". Por el contrario si el 
microlito tiende emigrar para ser expulsado dei órgano 
es detenido por el epitelio de la papila medular y aquí 
constituye la futura placa de Randall iniciando una 
nueva forma litogenética. 

En cuanto al factor.·papilar propio su actividad lito
. genética responde a una circunstancia general y frecuente 
en el organismo, cual es el mecanismo curativo de las 
lesiones inflamatorias mediante la deposición de sales 
cálcicas de la sangre sobre la lesión, cual sea su origen y 
órgano afectado como se observa en la calcificación de 
ganglios tuberculosos, en las placas de ateroma en la 
pared vascular, etc ... Igual fenómeno reparatriz se 
produce en las lesiones inflamatorias de la papila medular 
dei rifión, mediante la fijación de material cálcico de la 
sangre y luego sobre este elemento inicial, se anade la 
deposición de sales de la propia orina, las cuales aumentan 
el volúmen de la masa cálcica y desarrolla el pequefio 
cálculo que después puede ser expulsado o retenido en 
la via urinaria y en ésta aumentar para dar., lugar a la 
enfermedad calculosa. 

Sin los dos factores litogenéticos sefialados, urodiná
mico el primero y estático el segundo, no es posible la 
aparición dei micro-concreto calculoso en el rifión a 
partir dei cual se desarrollará el futuro cálculo. 

COMENTARIO 

Fenómeno urodinámico similar al tubular se produce 
en el cáliz distópico, en el megacáliz y en lahidronefrosis, 
que por sus condiciones anatómicas, por lo común lá 
insuficiencia dei músculo peripiramidal en los dos pri
meros y el pielocalicial en el último, el vaciarniento de la 
orina que la cavidad recibe se produce por rebosarniento 
a semejanza de lo que sucede en los colectores dilatados. 
La objetividad de las citadas lesiones que constituyen 
un factor litogénico incuestionable de orden anatómico 
es comparable' al ftmómeno que comporta la retención 
incompleta de Olina en la vejiga, - -cual sea el mo
tivo- -, que favorece la formación de cálculos en su 
cavidad y si no es corregido el elemento que dificulta la 
evacuación vesical recidiva un nuevo cálculo. 
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Los tan repetidos factores extrarrenales: metabólicos, 
hormonales, dietéticos, etc ... , no son por sí solos causa 
fundamental de la enfermedad litogenética renal. Indu
dablemente influyen en la aparición y desarrollo dei 
cálculo en el rifión pero para ello es necesario la preexis
tencia de alteración morfodinámica tubular o lesión 
inflamatoria papilar que motive el microlito en el tubo o 
la calcificación en la papila. La corrección de tales 
factores generales, puede reducir las recidivas, pero no 
las impiden si la lesión litogénica subsiste en el rifión. 

La infección urinaria favorece la litogénesis por las 
lesiones que produce en el rifión, en especial en la papila 
medular y de inmediato cierra un circulo patogénico a 
partir de lesión papilar, pero la infección por sí no es 
causal, salvo esté producida por gérmenes urolíticos. 

Los valores químicos en la sangre y orina (calcio, 
fósforo, ac. oxálico, ac. úrico, etc. . .) la composición 
química y estructura física o cristalográfica dei cálculo 
son puramente informativos y de escasa utilidad para el 
tratamiento causal dei fenómeno litogenético renal. 

Débese tener en cuenta que el aporte por la sangre 
de sus componentes es igual para ambos rifiones, lo cual 
no justifica la recidiva calculosa en un solo rifión, y en 
ocasiones en el mismo cáliz, como si el renículo corres
pondiente fuese irrigado por sangre de distinta compo
sición dei resto dei órgano, lo cual no es admisible ni 
posible. Esta realidad está en favor de un factor litógeno 
local en el rifión. 

TRA T AMIENTO 

La terapéutica limitada a retirar el cálculo dei rifión 
es puramente sintomática. Para que esta cirugía sea 
curativa a la vez que retirar el cálculo debe corregir o 
eliminar la lesión renal previamente identificada ser 
litogénica. Cu ando la lesión es papilar y única o una 
malformación calicial que remansa orina en su cavidad, 
los resultados de la nefrectomia parcial son muy buenos. 
No ocurre igual cuando se trata de alteraciones urodiná
micas por dilatación tubular que pueden estar extendidas 
a todo el rifión y en esta circunstancia extirpado el foco 
litógeno tubular identificado, la existencia de igual 
alteración tubular en el resto dei órgano conservado 
comporta un factor litogenético, el cual puede desarrollar 
su actividad y dar lugar a la aparición de nuevos cálculos. 

La nefrotomia bi-valva no correge el factor local 
litógeno y afiade al rifión la cicatriz de un amplio trau
matismo que puede comportarse como litogenético. 
Igualmente la pielotomia ampliada con la caliotomia 
intrasinusal descrita por Surraco en 1939, la maniobra 
para extraer el cálculo dei cáliz pueden danar una papila 
medular y favorecer la recidiva. Lo mismo puede decirse 
de la amputación de la papila medular mediante nefro
pieloscopia operatoria cuando ésta descubre una placa 



de calcificación de Randa1l; tan grave traumatismo 
afiadido a la lesión medular pre-existente carece de 
sentido anátomo-clínico y facilita nuevas recidivas. 

La litolisis química mediante lavado piélico con 
soluciones supuestamente urolíticas ya se demostró 
inoperante y ha sido abandonada. Los procedimientos 
físicos por la acción de ondas de alta energía electro
magnética, que cual moderna litotricia desmenuza el 
cálculo en el interior deI rifíón para la subsiguiente 
expulsión espontánea de los fragmentos, tampoco correge 
los factores litogenéticos. Se trata de otro proceder para 
eliminar el cuerpo extrafío deI rifíón y es posible que 
estas maniobras agraven las condiciones locales deI 
rifíón y fomenten nuevas recidivas. 

Es necesario mentalizar a los pacien tes que la presencia 
de un cálculo en las vias urinarias no es enfernÍedad 
causal, sino resultado de otra que en principio radica en 
el propio rifíón independientemente de los trastornos 
desencadenados por el cálculo y por lo cual acude el 
enfermo. La expulsión espontánea deI cálculo o la 
extracción manual deI mismo solo resuelve la enfermedad 
calculosa, pero no correge la causalidad deI cálculo. 

En·la iniciación e incluso en el desarrollo del cálculo 
poco influye la dieta que desde antafío han sido some
tidos los pacientes calculosos, pues mientras no se correja 
la lesión litogénica causal deI cálculo, que. siempre está 
en el rifíón, aquella es inoperante e inútil. 

Se puede objetar que en muchos casos basta la 
extracción deI cálculo acantonado en la pelvis renal o su 
expulsión espontánea para que la enfermedad no repita. 
En estos casos si bien el factor causal persiste en el 
rifíón, puede que las circunstancias coadyuvantes (meta
bólicas, las infecciones locales o focales lejanas, etc ... ) 
han cesado, sin las cuales y en tal paciente, los factores 
litogénicos deI rifíón no desarrollan su patología. 
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ressecção transuretral de próstata: considerações sobre 150 casos 

JOÃO CARLOS RODRIGUES DE AZEREDO, JEAN LOUIS NGUYEN QUI, CLAUDE BOLLACK 
Serviço de Urologia do Hospital Civil de Strasbourg - França 

1 - INTRODUÇÃO 

A endoscopia urinária nasceu em 1805 com Phi
lippe Bonzzini, mas foi Antoine Deseormeaux que em 
1853 praticou a primeira cirurgia por via endoscópica. 
Mais tarde, Mac Carthy, nos U.S.A., inventou um 
sistema de irrigação contínua que associado a uma 
óptica de visão oblíqua veio a facilitar o exame e as in
tervenções cirúrgicas ao nível da uretra. Com o advento 
da fibra óptica, grandes progressos foram feitos neste 
campo, o qual tanto fascina os urologistas. 

Numa série de 150 pacientes submetidos a ressec
ção, transuretral de próstata no Serviço de Urologia do 
Centro Hospitalar Regional de Strasbourg, os resulta
dos obtidos após um período mínimo de acompanha
mento de 8 meses, são analisados e comparados com os 
da literatura. 

2 - MATERIALEMÉTODOS 

Em nossa série de 150 pacientes submetidos a 
R.T.U. de próstata a média etária foi de 73 anos para 
uma faixa etária compreendida entre 55 e 92 anos, sendo 
que 77,4% dos pacientes encontravam-se na sexta e na 
sétima décadas da vida. 

O motivo da consulta foi 52% por prostatismo, 
45,3% por retenção urinária aguda e 2,7% por micção 
parodoxal. 

O volume da hiperplasia prostática era avaliado pe
lo toque retal, urografia excretora, uretrocistografia re
tógrada, ecografia prostática suprapública e uretrocis
toscopia. Observamos 69,3% de hiperplasias de pequeno 
volume (inferior a 20 gramas), 28% de hiperplasias de 
médio volume (entre 20 e 60 gramas) e 2,5% de hiper
plasias de grande volume (superior a 60 gramas), estas 
últimas foram submetidas a uma RT.U. pelo fato dos 
pacientes se apresentarem em condições gerais que con
tra-indicavam uma intervenção por via alta. 

Quanto ao peso da hiperplasia ressecada obtivemos 
uma faixa que variou de 5 a 110 gramas com uma média 
de 29,8 gramas de tecido ressecado para um tempo de 
intervenção em tomo de 60 minutos. 

O limite para se indicar uma R.T.U. de prostata em 
relação ao volume da glândula varia de cirurgião para 
cirurgião, porém em nosso serviço estimamos que so
mente as hiperplasias de pequeno e médio volumes de-
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vem ser objetos de uma R.T.U., as grandes hiperplasias, 
isto é, acima de 60 gramas devem ser abordadas por via 
alta exceto nos casos que apresentem uma contra-indica
ção do ponto de vista geral. 

Do ponto de vista antomopatológico, 68% dos pa
cientes eram portadores de adenomas prostáticos, 27,3% 
de epiteliomas confirmados previamente por exame his
topatológico e 4,7% tiveram um epitelioma descoberto 
sobre os fragmentos da peça operatória. 

A técnica operatória utilizada era simples onde se 
começava a ressecar o tecido hiperplásico na posição 6 h, 
após uma rotação de 180(° resseca-se todo o tecido na 
posição 12 h, posteriormente os lobos laterais e final
mente o tecido apical restante respeitando-se sempre os 
limites anatômicos. 

Em todos os pacientes a drenagem vesical foi reali
zada utilizando-se um cateter vesical de Dufour, 3 vias, 
calibre 22F, sendo o balonete inflado com 30 cc de soro 
fisiológico e imediatamente instalada uma irrigação ve
sical contínua com soro fisiológico por um período de 
24 h. Em 58% dos casos o cateter vesical foi retirado 
com 24 h de pós-operatório com uma média de 2 dias 
para a ablação do cateter. (quadro 1). 

O tempo de hospitalização foi em média de 6,3 
dias (quadro 2). 

Dias 

2? 

3? 

4? 

s? 

12? 

19? 

Total 

Quadro 1 
Ablação 

87 

25 

19 

12 

3 

2 

1 

150 

% 

58,0 

16,6 

12,7 

8,0 

2,0 

1,3 

0,7 

0,7 

100 
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Dias 

5? 

9? 

lO? 

12? 

15? 

16? 

17? 

20? 

Total 

Quadro 2 
Hospitalização 

N? 

88 

22 

20 

5 

5 

4 

1 

2 

2 

150 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

% 

58,6 

14,6 

13,3 

3,4 

3,4 

2,7 

0,6 

1,4 

0,6 

1,4 

100 

No que concerne a hiperplasia prostática o objetivo 
da R.T.U. é a ressecção completa de todo o tecido hiper
plásico respeitando-se os limites anatômicos_ 

Em nossa série de 150 pacientes que tiveram um 
acompanhamento pós-operatório mínimo de 8 meses, 
nÓs obtivemos 78,7% de bons resultados (polaciúria no
turna nula ou uma vez, jato urinário forte e sem disúria), 
15,3% de resultados satisfatórios (polaciúria noturna 
2 vezes, jato urinário bom e disúria esporádica) e 6% de 
maus resultados (7 pacientes que não apresentaram me
lhora clínica e 2 pacientes com incontinência urinária 
sendo um por invasão neoplásica do esfíncter urinário 
e outro por lesão cirúrgica), (quadro 3). 

Resultados % 
Autores 

Blandy 1978 

Marsh 1978 

Valdivia Urina 1979 

Nossa série 1981 

Quadro 3 
Resultados 

Bons Satisfatórios 

70% 28% 

88,2% 8,8 

62% 32% 

78,7% 1?,3% 
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Maus 

2% 

3% 

6% 

6% 
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a) Complicações per-operatórias: 

Em quatro pacientes que apresentaram uma hemor
ragia per-operatória, um estava em tratamento com an
ticoagulante e os outros eram portadores de adenomas 
hipervascularizados onde um seio venoso foi aberto. Dois 
pacientes tiveram uma perfuração da cápsula com extra
vasação do líquido de irrigação, sendo um para o espaço 
peri-prostático onde a simples drenagem com o cateter 
vesical foi efetuada e outro com uma perfuração para a 
cavidade peritoneal sendo necessário a laparotornia para 
a drenagem da cavidade. Ambos os pacientes evoluíram 
de maneira satisfatória e fazem parte de nossos bons re
sultados, Quanto a lesão do esfíncter externo 2 pacien
tes apresentaram esta lesão sendo um com uma lesão 
na posição 3 h que apresentou uma incontinência rever
sível ao cabo de um mês e outro com uma lesão na posi
ção 12 h que apresentou uma incontinência irreversíveL 
(quadro 4). 

Quadro 4 
Complicações per-operatórias 

Complicações % Hemorragia Perfuração Lesão Esfíncter 
Autores 

Melchior (1974) 
2223 pacientes 1,1% 0,6% 

Blandy (1978) 
1004 pacientes 0,4% 0,5% 

Ondina (1977) 
90 pacientes 2,2% 1,2% 

Valdivia Uria (1979) 
100 pacientes 10% 

Nossa Série (1981) 
150 pacientes 2,6% 1,3% 1,3% 

b) Complicações pós-operatórias imediatas: 

Devido a utilização de um líquido de irrigação iso
tônico como o Glycocol, onde os frascos eram colocados 
a uma altura compreendida entre 50 e 80 centímetros do 
plano da mesa operatória, observamos somente um pa
ciente com os sinais clínicos e biológicos da síndrome da 
ressecção. O tratamento instituído consistiu na perfusão 
venosa de soro fisiológico e administração endovenosa 
direta de 40 mg de furosemide. O paciente apresentou 
boa resposta ao tratamento em 24 h. 

A infecção urinária apresentou-se em 12,6% dos 
casos, sendo que 30% dos pacientes apresentavam uma 
infecção urinária pré-operatória. 



o choque séptico ocorreu em dois pacientes, sendo 
em um portador de ·um ânus contra-natura e outro com 
insuficiência renal, e o choque hipovolêmico em um 
paciente devido ao uso de anticoagulante. 

A hemorragia secundária por queda de escara foi 
observada em 4,6% dos casos. O período de aparecimen
to desta complicação ocorreu entre o 2? e o 14? dias 'de 
pós-operatório e somente em 3 pacientes o cateterismo 
com irrigação vesical contínua por 24 h foi utilizado nos 
outros a simples cura de diurese foi efetiva. Nenhum pa
ciente foi submetido a revisão hemostática da loja pros
tática. 

A retenção urinária após ablação do cateter foi 
observada em 2,6% dos casos (4 pacientes), sendo 2 por 
hemorragia com obstrução por coágulos, um pof choque 
e outro portador de uma atonia vesical. 

A flebite foi observada em um paciente, a qual so
breveio no 3? dia de pós-operatório. O tratamento cons
tituiuem heparinoterapia. (quadro 5). 

No que concerne a esclerose do colo vesical obtive
mos uma inicidência de 2% desta complicação, a qual so
breveio num período compreendido entre o 4? e 6?mês 
de pós-operatório. 

A etiologia da estenose uretral nos pacientes sub
metidos a uma R.T.D. de próstata é um assunto muito 
polêmico, porém nos parece que os fatores mais impor
tantes são o traumatismo da mucosa uretral durante o 
ato cirúrgico, o calibre do cateter, seu tempo de perma
nência e a presença de infecção urinária pós-operatória. 
Melchior e col. em uma série de 1532 ressecções apre
sentaram uma incidência de 6,3% de estenose uretral. 
Os autores utilizam um ressector calibre 26 F, cateteres 
de drenagem ora 24 F ora 26 F com uma média de 3 dias 
para ablação do cateter. Foi então observado uma inci
dência de 14% de estenose uretral nos pacientes porta
dores de cateter calibre 26 F e de 6% quando se utilizava 
um cateter calibre 24 F. 

Em nossa série de 150 pacientes onde um ressector 

Quadro 5 
Complicações imediatas 

Complicações % 
Autores 

Síndrome R.T.U Infecção Urinária Hemorragia Secundária Retenção após Ablação 

Melchior (1974) 
2223 pacientes 0,9% 2% 

Blandy (1978) 
1004 pacientes 32,3% 

Ondina (1977) 
90 pacientes 7,7% 

Nossa Série (1981) 
150 pacientes 0,6% 13,9% 

c) Complicações pós-operatórias tardias: 

Observamos a incidência de 6% de infecção uriná
ria tardia, isto é, persistente. As causas foram a presença 
de estenose uretral e esclerose do colo vesical. 

A epidimite não é uma complicação tão freqüente, 
Melchior e col. e Orandi realizavam sistematicamente a 
ligadura dos deferentes ou a vasectomia porém em nossa 
série este procedimento não foi utilizado, mas sim, o uso 
sistemático de um anti-séptico urinário (ác. oxolínico) 
nos casos de urina estéril por um período de 3 semanas 
pós-operatório ou a antibioticoterapia específica na vi
gência de infecção urinária, o que nos permitiu obter 
uma taxa de 1,3% desta complicação, que comparada 
com a literatura revelou-se ser um índice relativamente 
baixo. 
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5,4% 0,3% 

2,1% 

2,2% 

4,6% 2,6% 

calibre 24 F e um cateter de drenagem n?22 F eram uti
lizados e com uma média de 2 dias para ablação do cate
ter de drenagem, observamos uma incidência de 2,6% de 
estenose uretral. 

Nos parece então, comparando estes resultados, 
que possamos concluir que a estenose uretral apresenta 
uma elevação em sua incidência quando: 
a Quanto maior for o calibre do ressector, 
b Quanto maior for o calibre do cateter de drenagem, 
c - Quanto mais tardio for o tempo de ablação do ca-

teter, 
d Quanto mais freqüente for a presença de infecção 

urinária. 
Se excluírmos a incontinência urinária pós-opera

tória devido a invasão neoplásica do. esfíncter externo, a 
incontinência pós-operatória tardia é unicamente devido 
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a ressecção do esfíncter externo. Em nossa série obser-
vamos uma incidência de 0,6% (1 paciente). (quadro 6). 

Quadro 6 
Complicações tardias 

Complicações % Orquiepididilllile Estenose Incontinência 
... ligadura Uretra! 

Autores - s/ligadura 

Melchior (1974) 
2223 pacientes 2,6% + 6,3"10 

Blandy (1978) 
1004 pacientes 0,4% - 2% 0,5% 

Orandi (1974) 
500 pacientes 3,5% + 17,2% 0,4% 

Nossa Série (1981) 
150 pacientes 1,3% - 2,6% 0,6% 

4 - CONCLUSÃO 

Observando os resultados obtidos em nossa série 
e os resultados da literatura podemos concluir que o uso 
de um ressector de calibre 24 F e de um cateter de dre
nagem calibre 22 F que deverá ser retirado, se possível, 
dentro das primeiras 24 h de pós-operatório, associado 
ao uso sistemático de um anti-séptico urinário por um 
período de 3 semanas no pós-operatório ou antibiotico
terapia se necessário, minimização o aparecimento de 
complicações pós-operatórias tardias principalmente no 
que concerne a incidência de estenose uretral e a infec
ção urogenital. 

5 - SOMMAlRE 

Les auteurs présent une sene de 150 malades 
qu'ont été soumis à une résection transurethrale de 
la prostate. On fait des considerations sur les résultats 
obtenus dans cette série avec les résultats de la littéra
ture. 
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ectopia testicular cruzada - relato de um caso 
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INTRODUÇÃO 

Também denominada de pseudoduplicidade testicu
lar , é anomalia em que ambos testículos descem pelo 
mesmo canal inguinal no sentido da mesma hemibolsa. 
Às vezes o testículo que cruza ficá retido no interior de 
um saco herniário . 

É malformação congênita de posição que foi inicial
mente descrita por Halstead 1 o em 1907. É rara, existin
do pouco mais de 30 casos relatados na literatura, se
gundo revisão recenté e 10 . Na maioria dos casos, o tes
tículo ectópico é o direito, embora existam relatos de 
ocorrência no lado esquerdo1o . 

RELATO DO CASO 

E.A.F., registro hospitalar 34920, 13 anos, pardo, 
natural do Rio de Janeiro , estudante, compareceu ao 
ambulatório desta Clínica por notar ausência do testí
culo direito na bolsa. Ao exame físico a hemibolsa direi
ta encontrava-se despovoada e o testículo não era palpá
vel; a esquerda, além do testículo tópico, havia tumora
ção irredutível na altura do orifício externo do canal 
inguinal. Foi aventada a hipótese desta patologia. Duran
te a exploração cirúrgica do canal direito, cavidade abdo
minal e retroperitônio, não foram encontrados elemen
tos do cordão ou testículo, apenas tecido fibroso. Explo
rou-se a seguir o canal esquerdo no qual foram encontra
dos dois testículos com seus respectivos elementos (Figs. 
1 e 2); o ectópico (direito) correspondia à tumoração in-

Fig. I Testfculo "inferior e o esquerdo - tópico e o superior o di· 
reito ectópico 
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Fig. 2 Testfculos após isolamento de seus respectivos cordões es
permáticos 

guinal e era algo menor que o tópico (esquerdo). Após 
total liberação do ectópico e de seus elementos, (Fig. 2) 
os mesmos foram passados por trás da musculatura an
terior do abdome até o canal inguinal direito (Fig. ,3), e 
daí levados à bolsa; foi instalada tração na coxa homó
loga por duas semanas; o testículo esquero foi fixado à 
bolsa. O pós-operatório transcorreu sem incidentes. Em 
revisão ambulatorial, após a retirada da tração, o testí
culo direito encontrava-se junto à sínfise pubiana. 

Fig. 3 Testiculo ectópico após rua passagem para o canal inguinal 
direito 
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COMENTÁRIOS 

As anomalias do trato urogenital constituem 30 a 
40% de todas as anomalias e freqüentemente estão asso
ciadas a outras2

• Cerca de 7% da população masculina é 
portadora de testículos mal descidos3 

. 

As malformações testiculares de posição compreen
dem as dos testículos descidos (inversão e retro versão ) 
e as dos testículos não descidos (criptorquia e ectopia). 
Na criptorquia a parada da migração testicular ocorre em 
algum ponto do seu trajeto normal (abdominal, inguinal 
e subinguinal). Na ectopia, o testículo migra para fora do 
seu trajeto normal, colocando-se então em posição in
tersticial, femural (crural), peniana, perineal e cruzada. 

O processo pelo qual se faz a migração testicular é 
ainda desconhecido. O papel do gubernaculum testis é 
duvidoso; admite-se que por volta da 24~ semana de vida 
embrionária o gubernaculum cessaria o seu crescimento e 
se encurtaria trazendo o testículo para a bolsas. Experi
mentalmente em cães em que se lesou tal estrutura, os 
testículos migraram normalmente na maioria dos casos8 

• 

Há evidências que fatores hormonais seriam responsáveis 
pelo processo; possivelmente o controle deste se daria 
pela própria produção de testosterona sob influência de 
gonadotrofina coriônica, e, talvez de origem pituitária fe
tal. 

As causas de uma migração cruzada são desconheci
das: Halstead1 sugeriu que o testículo esquerdo possuiria 
"maior energia". Daviss em 1957 admitiu um defeito de 
fixação do gubernaculum e ou defeito obstrutivo ao 
nível do orifício inguinal direito; observou que na dissec
ção de embriões de 12 semanas os testículos estavam em 
forte aproximação durante a migração, estando separa
dos por alguns milímetros. Campbe113 sugeriu as seguin
tes situações: a) desenvolvimento de 2 testículos de um 
mesmo broto germinal de um mesmo lado e migração 
de ambos para o mesmo lado; b) desenvolvimento bila
teral dos testículos, sendo um desviado para o lado opos
to com sua vascularização - hipótese mais aceitável pre
sentemente; c) desenvolvimento unilateral de ambos tes
tículos, de um mesmo broto germinaI, e cruzamento de 
ambos com vascularização comum. Lows1ey e Porras 7 , 

1951 enfatizaram a associação com hérnia inguinal indi
reta e às vezes com hipospádia ou presença de pequeno 
útero infantil na bolsa. Peterson10 descreveu associação 
rara com cisto de vesícula seminal. 

Na ectopia cruzada os testículos exibem tamanhos se
melhantes (normais), cada qual possui o seu epidídimo, 
deferente, vasos e nervos, e o lado que cruza geralmente 
é o direito. 

Na duplicação testicular (poliorquismo) os dois testí
culos isolaterais exibem tamanhos diferentes (menores) 
comparativamente ao lado oposto (normal); a vascula" 
rização é comum aos dois primeiros e pode ocorrer au-
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sência do epidídimo e ou do deferente no testículo su
pranurnerário. O lado de ocorrência é comumente o es
querdo. Embora, de aspecto normal, o testículo oposto 
é portador de alterações tubulares, sendo comum a in
fertilidade. 

Pelo fato de ser anomalia rara, a maioria dos casos é 
diagnosticado durante o ato cirúrgico ou é um achado de 
necropsia. 

SUMÁRIO 

Os autores apresentam um caso de ectopia testicular 
cruzada em um jovem de 13 anos, enfatizam a sua extre
ma raridade, sua ocorrência na maioria dos casos à direi
ta, e sua associação com hérnia inguinal, hipospádia, pe
queno útero infantil na bolsa ou cisto de vesícula semi
nal. 

SUMMARY 

The authors presents a case of transverse ectopia of 
testic1e in a 13 years old boy; he emphasizes its rarity, its 
occurence at tight side, and the association with conge
nital inguinal hernia, or hypospadias, small infantile 
uterus within the scrotal sac or seminal vesic1e cist. 
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segmentos arteriais do rim em natimortos de termo: bases 
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INTRODUÇÃO 

O padrão segmentar arterial do rim em adultos foi es
tudado minuciosamente por GRAVES (1954), DIDIO 
(1958) e SYKES (1963), que relataram a existência de 
5 segmentos independentes na maioria dos rins. GRA
VES designou os segmentos de apical, superior, médio, 
inferior e posterior. Variações importantes do padrão 
segmentar renal descrito classicamente foram relatados 
por FINE & KEEN (1966) que acharam rins com predo
minância de três até cinco segmentos, e FERREIRA et 
alii (1971) que acharam rins com predo~nância de qua
tro segmentos. Todos estes estudos, porém, realizaram-se 
em adultos. 

Em estudo prévio feito em natimortos de termo, mas 
com amostragem reduzida, nossos resultados mostraram 
a predominância de rins com quatro segmentos arteriais 
(MANDARIM-DE-LACERCA et alii, 1981). 

O conhecimento da segmentação arterial do rim tem 
importância cada vez maior na urologia, servindo como. o 
alicerce de nefrectomias parciais. A proposição do pre
sente trabalho é contribuir para a definição da angioar
quitetura renal em crianças e sua aplicação na cirurgia 
urológica infantil. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O material para este estudo consistiu de 50 natimor
tos de termo que foram injetados com vinilite a 20% em 
acetona através da artéria carótida comum direita para 
a obtenção de moldes arteriais. Cerca de 30ml/kg de vi
nilite foi necessário para preencher o sistema arterial e 
obter os moldes renais. Utilizamos o método descrito 
por LAST & TOMPSETT (1962). 

Vinte e quatro horas após a injeção de vinilite os rins 
foram retirados e colocados em um recipiente contendo 
ácido clorídrico concentrado, até a completa corrosão 
da matéria orgânica. 

Os moldes renais resultantes foram analisados quanto 
a distribuição segmentar tendo por base a porção ter
minal e arranjo intraparenquimatoso da artéria renal. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os moldes de rins de natimortos de termo mostraram 
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,um arranjo variado dos segmentos arteriais. O critério 
adotado para a identificação dos segmentos considerou a 
divisão primária e secundária da artéria renal e sua sub
seqüente ramificação dentro do rim . Assim levamos em 
consideração que esses ramos poderiam ser accessíveis 
na região do hilo renal com conseqüente valor anátomo
cirúrgico. Os ramos distais da artéria renal, mesmo 
quando bem individualizados, não foram considerados 
como "formadores de segmentos", uma vez que esses ra
mos intraparenquimatosos são inaccessÍveis do ponto de 
vista cirúrgico. 

Observamos nesse trabalho que os rins com três seg
mentos (Fig. 1), e com quatro segmentos (Fig. 2) foram 
mais abundantes, com incidência de 38,0% e 34,0% res
pectivamente. Esses resultados concordam com as descri
ções de FINE & KEEN (1966) e FERREIRA et alii 
(1971) em adultos. 

Fig. 1 - Vista ventral de um molde com 3 segmentos: $ = sego 
menta superior - i = segmento inferior - p = segmento poste. 
rior. 
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Fig. 2 - Vista ventral de um molde com 4 segmentos: s = seg
mento superior - m = segmento médio - i = segmento inferior 
- p = segmento posten·or. 

Moldes apresentando o padrão clássico de cinco seg
mentos (Fig. 3) , semelhantes com as descrições de GRA
VES (1954) , 01010 (1958) e SYKES (1963) foram en
contrados com incidência menor (18 ,0%). 

A denominação dos segmentos nos rins com três, qua
tro ou cinco segmentos, é uma proposta nossa, tendo por 
base a nomenclatura usada por FINE & KEEN (1966) 
com pequenas modificações, mas substancialmente dife
rente da nomenclatura usada por GRAVES (1954) e de
pois modificada por 0ID10 (1958), que consideravam 
somente cinco segmentos. 

O segmento posterior foi identificado em 90,0% dos 
moldes (Fig. 4), formado por um calibroso tronco arte
rial. O limite entre os segmentos anteriores e o segmento 
posterior ("linha de Hyrtl") foi nítido e localizado um 
pouco posteriormente em relação à borda lateral do rim. 
Freqüentemente observando ramos secundários do seg
mento posterior poderíamos ter definido "subsegmen
tos" posteriores, tal a magnitude das áreas supridas por 
esses ramos, mas optamos por não modificar a esquema
tização tradicional da segmentação renal. 

Em 10 moldes (10,0%) a existência de duas artérias 
renais dividia o rim em duas porções independentes 
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Figura 3 - Vista ventral de um molde com 5 segmentos: s = seg
mento superior - ms = segmento médio· superior - mi = seg
mento médio·inferior - i = segmento inferior - p = segmento 
posterior. 

Fig. 4 - Vista dorsal de um molde com a indicação do segmento 
posterior (p) . 
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(Fig. 5). Nesses casos foi impossível estabelecer o padrão 
segmentar e distinguir o segmento posterior. 

Fig. 5 - Vista ventral de um molde com a aorta e 2 artérias re· 
nais. A seta indica o plano "avascular" entre as porções superior 
e inferior do rim: s = artéria renal superior -- i = artéria renal in
ferior. 

Não houve correspondência integral do padrão seg
mentar do rim direito com o rim esquerdo, havendo 
casos em que um apresentava apenas três segmentos e o 
outro cinco, ou um apresentava três e o outro quatro 
segmentos, ou ainda qualquer outra combinação. Muitas 
vezes o padrão do rim direito foi semelhante ao do rim 
esquerdo, apesar de nunca ser a "imagem especular". 

A linha divisória entre segmentos contíguos não foi 
perfeitamente retilínea, nem tampouco o plano interseg
mentar. Pelo contrário, a ramificação terminal de uma 
artéria segmentar se interpenetrava com a ramificação 
terminal do segmento adjacente. Não foram observadas 
anastomoses intersegmentares em nenhum dos casos do 
presente estudo. 

RESUMO 

Os segmentos arteriais do rim foram estudados em 
100 moldes de rins de natimortos de termo com base no 
estudo da porção terminal e a distribuição intraparen
quimatosa da artéria renal. Os resultados mostrados 
que estes rins possuem um arranjo segmentar variado 
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com a predominância de três segmentos (38,0%) e de 
quatro segmentos (34,0%). A existência de cinco seg
mentos (padrão clássico) foi encontrada com menor inci
dência (18,0%). O' segmento posterior foi observado em 
90,0% dos casos pois 10,0% dos moldes existiam duas ar
térias renais e nesses casos foi impossível estabelecer o 
padrão segmentar e delimitar o segmento posterior. Não 
houve correlação direta entre o padrão segmentar do rim 
direito e rim esquerdo, podendo ser diferente mesmo 
quando analisados rins de um mesmo natimorto. 

SUMMARY 

The vascular renal segments were studied in 100 arte
rial casts of stillborn babies on the basis of the terminal 
portion and intrarenal distribution of the renal artery. 
The resuIts showed that the stillborn kidneys present a 
diverse segmental arrangement with predominance of 
kidneys with three segments (38,0%) and also four sego 
ments (34,0%). The existence of five segments (cIassical 
pattern) was found with minor incidence (18,0%). The 
posterior segment was detached in 90,0% of the cases 
only because more than one renal artery was present 
in 10,0% and in these cases was impossible to establish 
the segmental pattern. The right kidney and the left kid· 
ney segmental patterns were not directly in correlation, 
with diferences between kidneys of the same stillborn. 
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doença de peyrone - tratamento cirúrgico 

ALBERTO DA SILVA BRAGA - ELSON EDEN ROBUSTO BRUM - BERTO OLIVA - DELANO COSTA AZEVEDO 
LUIZ OTÁVIO ZAHAR - EMANUEL LEAL CHAVES 

do Hospital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro-RJ 

INTRODUÇÃO 

A doença de Peyronie é uma patologia de natureza 
benigna, de etiologia desconhecida, cuja característica é 
a formação de placas fibróticas dentro do tecido erétil, 
responsável pela sintomatologia que caracteriza esta en
tidade; dor, deformidade durante ereção, às vezes não 
permitindo o ato sexual, e a presença de placas endure
cidas no corpo do pênis. 

Desde a descrição original de Peyronie em 1743, pou
co progresso tem sido acrescentado no conhecimento da 
fisiopatologia e evolução natural desta doença.! 

A fibrose das bainhas que cobrem os corpos caverno
sos não permitem o alongamento da superfície envolvida 
durante a ereção, fazendo com que o pênis se curve na 
direção atingida, tornando assim a ereção dolorosa. O 
tratamento é insatisfatório. Alguns autores defendem a 
remissão espontânea do quadro. 3 

São inúmeros os esquemas terapêuticos usados, devi
do ao pouco conhecimento fisiopatológico desta entida
de. 

A literatura nos mostra que o Alfa tocopherol, para 
amino benzoato de potássio, irradiação, injeção local 
de corticosteróides, pouco modificam a evolução na
tural da doença.! 

Atualmente tem havido algum interesse pela cirurgia. 
Quando a deformidade peniana é importante a ponto de 
impedir o ato sexual, o tratamento cirúrgico é indicado. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os nossos casos, em número de dois, submetidos a 
tratamento cirúrgico, apresentavam disfunção sexual 
importante e já haviam sido tratados por métodos mais 
conservadores. 

No primeiro paciente foi usado o enxerto livre de der
me, seguido posteriormente de secção da placa e coloca
ção de prótese, no 2? caso usamos o enxerto com vagi
nal do escroto. 

RESULTADOS 

Relato de 2 casos: 

JARF, 38 anos, masculino, branco, natural de MG, 
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militar, solteiro. Portador de doença de Peyronie há ± 2 
anos, já tendo feito tratamento ambulatorial com para
amino benzoato de potássio durante um ano, permane
cendo o quadro doloroso e a curvatura acentuada que o 
impossibilitava de praticar o ato sexual. 

Internou em nosso serviço em julho de 77 para sub
meter a retirada de placa fibrótica, com enxerto livre de 
derme, técnica descrita por Horton e Devine.2 

Evoluiu bem no pós-operatório, tendo apresentado 
ereção indolor ainda durante a internação. Posteriormen
te, em revisão ambulatorial, o paciente desenvolveu pla
ca fibrótica no enxerto de derme retornando a sintoma
tologia com ereção dolorosa e curvatura do pênis, impos
sibilitando a relação sexual. 

Em março de 80 foi submetido à implantação de pró
tese de Small Carrion em ambos corpos cavernosos com 
secção da placa fibrótica, segundo a técnica de Shlomo 
Raz, tendo feito pequeno hematoma em sulco baIano 
prepucial que regrediu espontaneamente no pós-operató
rio imediato. 

Paciente em acompanhamento há mais de 1 ano, 
tendo apresentado resultado excelente, pois o mesmo 
não apresenta mais ereção dolorosa e curvatura peniana, 
o que permite relações sexuais satisfatória:;. 

EPO, 48 anos, masculino, casado, militar, natural do 
RJ. 

Apresentou-se em nosso serviço em janeiro de 80 com 
queixa de dor à ereção e curvatura peniana que o impe
dia de manter relações sexuais. 

Foj medicado com Alfa tocopherol e para-amino ben
zoato de potássio durante ± 10 meses, quando informou 
desaparecimento do quadro doloroso, porém não conse
guindo manter relações sexuais devido a curvatura do 
pênis. 

Em novembro de 80 foi submetido a ressecção c.e pla
ca fibrótica seguida de enxerto de vaginal, retirada da 
bolsa escrotal, sobre corpo cavernoso. 

O paciente evoluiu satisfatoriamente quanto ao resul
tado cirúrgico, isto é, a curvatura diminuiu acentuada
mente e o paciente relatava ereções, mas que ainda o im
pedia de ter relações sexuais pois não conseguia ter ere
ções mantidas. 



Dissecção cuidadosa dos vasos dorsal do pênis. 

Individualização dos vasos dorsal do pênis com ressecção da pla
ca jibrótica. 

Enxerto de derme após preparado e colocado sobre o defeito 
criado pela exérese da placa. 

Resultado cirúrgico 6 meses após colocação de prótese de Small 
Carrion. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS - CONCLUSÃO 

Recentemente vários autores descreveram que pacien
tes com doença de Peyronie não tratados, parecem ter 
regressão da doença espontaneamente.3 Por esta razão, 
sugere a explicação do sucesso de tão diferentes métodos 
terapêuticos. Porém esta regressão se dá de maneira len
ta, sendo que na literatura a média de regressão espon
tânea é de 13 meses a 14 anos. 3 

Visto que esta regressão espontânea não está absolu
tamente comprovada e por se dar de maneira lenta e gra
dual, com conseqüências desastrosas na vida sexual do 
indivíduo, é nossa conduta tratar nossos pacientes ini
cialmente de maneira conservadora e, posteriormente, 
cirurgicamente. 

A técnica descrita por Horton e Devine em 1973,2 
cujo método consiste na retirada da placa e colocação de 

Placa jibrosada. um enxerto livre de derme, apesar de mostrar resultados 
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excelentes numa fase inicial numa percentagem muito al
ta, numa fase tardia o enxerto de derme entrava em fi
brose. No nosso 19 caso isto ocorreu e tivemos resulta
dos excelentes aplicando a técnica de prótese de Small 
Carrion. 

Shlomo Raz e colaboradores, em 1977, apresentaram 
um trabalho onde relatavam suas experiências em trata
mento cirúrgico desta entidade.4 Em um grupo de 12 pa
cientes com deformidade peniana secundária à doença de 
Peyronie, usaram uma técnica cirúrgica que consistia 
apenas em uma simples incisão na placa fibrótica combi
nada com a retificação do pênis com prótese peniana. 
Ele verificou também que naqueles pacientes com doen
ça de Peyronie e potência normal, não houve desconfor
to, dor ou diminuição do ato sexual, devido à implanta
ção da prótese. 

É pensamento destes autores que a maioria dos pa
cientes com doença de Peyronie, apresenta concomitan
temente impotência sexual psicogênica conseqüente à le
são orgânica. 

Das, Creek, Calif, em maio de 81, no 769 Congresso 
de Urologia da American Urological, apresentaram um 
trabalho onde relataram os resultados obtidos em de
zoito pacientes onde foram tratados com excisão da pla
ca fibrótica e enxerto livre com túnica vaginal, obtendo 
excelente resultado em todos os casos. 

O nosso 29 paciente foi operado em março de 80, an
tes da apresentação de Das em maio de 81, porém tínha
mos informações que este autor estava realizando esta 
técnica. 

No nosso paciente o resultado cirúrgico pode ser con
siderado bom, pois a curvatura diminuiu acentuadamen
te e houve desaparecimento da dor à ereção. O resultado 
funcional porém foi mau, pois o paciente tinha incapa
cidade de manter a ereção ao tentar praticar relações 
sexuais, caracterizando uma impotência psicogênica. 
Em vista disto, talvez tivesse sido melhor indicada a co-
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locação de prótese de Small Carrion após secção da 
placa. 

Porém é nosso ponto de vista, apesar de ser apenas 
um caso, que a colocação de vaginal de bolsa escrotal é 
técnica útil, pois a possibilidade de fibrose praticamen
te não existe e está absolutamente indicada naqueles pa
cientes que não tenham impotência psicogênica conco
mitante. 

RESUMO 

Os autores relatam dois casos de doença de Peyronie, 
onde foram usadas duas técnicas cirúrgicas diferentes de 
tratamento. Descrevem a técnica utilizada em cada caso 
e fazem referências aos resultados obtidos por outros au
tores no tratamento cirúrgico desta patologia. 

SUMMARY 

The authors report two c.ases of PEYRONIE'S disea
se, in which they used two diferent surgical technics. 
They describe the technics used in each case and attempt 
to the fmdings of the other authors in the surgical treat
ment of this pathology. 
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amiloidose veSical primária-relato de um caso 
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Segundo Naud et al.,l 3 parece ter sido Solomin quem 
primeiro descreveu um caso de amiloidose vesical em au
tópsia em 1897. Em 1932, Chwalla s apresentou um caso 
de tumor com aspecto infiltrativo à cistoscopia, tendo a 
histologia revelado tratar-se de substância amilóide na 
submucosa. Até 1971, Malek et al.! o colecionaram 38 
casos de amiloidose localizada na bexiga relatados na li
teratura, e até 1977 mais 4 casos foram aditados, sendo 
3 localizado na bexiga e generalizado .l Mais recentemen
te o número foi ampliado para 46 casos.3, 8,14,1 S 

O objetivo deste trabalho é aditar um caso de amiloi
dose aparentemente como forma isolada na bexiga uriná
ria. 

RELATO DE UM CASO 

M. L. F., 34 anos, fem., branca. Procurou o hospital, 
primeiramente em outubro de 1979, com quadro de ure
trotrígonite. Nesta ocasião o exame de urina mostrou 
950 .000 hemácias e 60.000 leucócitos/ml; a cultura de 
urina tinha 100.000 colônias de alcal ígenes. A urografia 
excretora mostrou trato alto normal e ureterectasia es
querda ao nível do cruzamento com a artéria ilíaca; a be" 
xiga era normal. (Fig. 1). 

Retornou após 4 meses com queixas de dor esporádi
ca na região inguinal bilateralmente, disúria, polaciúria 
e hematúria terminal. A urografia de controle mostrou 
ureterectasia distaI bilateral com discreta melhora em re
lação à anterior. Uma cistoscopia evidenciou massa tu
moral de mais ou menos 2cm de diâmetro, séssil, locali
zada no trígono, mais próximo ao meato direito, de co
lorido vinhoso brilhante. O restante da mucosa exibia 
aspecto habitual. Procedeu-se à ressecção transuretral 
do tumor . 

O exame anatomopatológico mostrou mucosa vesical 
com revestimento íntegro, porém discretamente aplana
do. No córion havia massas de material adipomico hia
lino (Fig. 2). A coloração pelo método do vermelho 
do congo mostrou-se fortemente positiva (Fig. 3}. Estes 
cortes examinados sob luz polarizada mostraram forte 
dicroísmo . em verde, fazendo-se então' o diagnóstico de 
amiloidose . 

123 

Fig.l 

COMENTÁRIOS 

Missen e Tribe11 parecem ter sido os primeiros a cha
mar atenção para manifestação vesical da amiloidose 
generalizada, totalmente diferente da forma pseudotu
mor;:tl em sua evolução clínica e em seu prognóstico. Mi
croscopicamente encontra-se depósito de substância ami
lóide predominando na túnica submucosa2 com disposi
ção perivascular, 6 a qual pode levar a processo de atrofia 
da mucosa com erosão da parede e até necrose com per
furação, l ou associar-se à deposição de cristais de urato, 
oxalato e fosfato, até mesmo calcificação e ossifica
ção .9 

O sintoma mais comum é a hematúria, geralmente 
macroscópica e maciça, e na maioria dos casos a apa
rência cístoscópica é de neoplasia inflltrativa, sendo 
então mandatória a biópsia para estabelecimento do 
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,Fig. 2 

Fig.3 
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diagnóstico!O O trato urinário superior e os rins são em 
geral normais, podendo haver envolvimento dos orifícios 
ureterais com progressiva dilatação ascendente; contudo, 
amiloidose da pelvis renal já foi relatado em 6 casos, e do 
ureter em 30 casos, por Dias et al.,6 outros sintomas tais 
como dor suprapúbica, disúria, polaciúria e nictúria têm 
sido notados; raramente o paciente apresenta massa na 
região pélvica.14 Dos 46 casos relatados na literatura,16 
ocorrem em mulheres e 30 em homens sendo portanto a 
relação de 1:2 aproximadamente; o paciente mais jovem 
tinha 28 anos e o mais idoso 80? Ao exame radiológico 
podemos encontrar sinais de obstrução, bem como calci
ficação da túnica submucosa, quer na bexiga, ureter ou 
pelvis renal.4 ,7.16 O estudo eletromicroscópico de ma
terial da bexiga urinária por Akhtar et al} mostraram 
constituição semelhante ao amilóide de outras eventuali
dades.9 

Como amiloidose localizada limitada a órgão, a loca
lização é virtualmente restrita ao trato respiratório, ao 
olho, trato urinário e outros locais onde elementos lin
fóides e hematoporéticos são normalmente encontra
dos.9 A origem da substância amilóide nos casos de ami
loidose vesical primária é enigmática.6 No tratamento da 
amiloidose vesical pode se realizar desde ressecção tran
suretral, até ligadura das artérias hipogástricas, em casos 
de intensa cistorragia.1 O prognóstico pode ser bom nos 
casos de pequenas massas e reservado nos casos generali
zados. A limitada experiência sugere que hematúria num 
paciente com amiloidose generalizada poderia ser cqnsi
derada como eventual sinal premonitório de um avança
do estágio da doença. Alguns autores chegam a preconi
zar, nestes casos, a não instrumentalização endoscópica 
nos pacientes com amiloidose sistêmica, devido à chance 
de intensa hemorragia.2 

RESUMO 

Os autores relatam um caso de amiloidose vesical pri
mária apresentando-se como massa no trígono e tendo à 
cistoscópia aspecto de uma massa vegetante. Sua ressec
ção permitiu o estabelecimento do diagnóstico de amiloi
dose pela existência de dicroísmo dos cortes corados 
pelo vermelho do congo e examinados sob luz polariza
da. 

SUMMARY 

It seens that have been 46 cases of amyloidosis ofthe 
urinary bladder related in the literature to date. The au
thors present a case in a woman aged 34 years, that has 
complied of painin the groin, disuria and hematuria. A 
biopsy performed during cistoscopy in a lesion of vege-
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tative aspect lead to the correct diagnosis of amyloidosis 
of the bladder. 
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contribuição para o conhecimento da bainha do ureter (lIbainha de 
waldeyer") no adulto 

AMBRÓSIO; J. D. - PRATES; J. C. - BANDEIRA; S. T. F. - JURKIEWICZ; A.L. - BRINGEL, P. J. P. 
da Escola Paulista de Medicina 

INTRODUÇÃO 

O refluxo vesicoureteral, é uma patologia de grande 
interesse e especulação. Isto se deve tanto às cSlnse
qüências clínicas que acarreta, como também às discor
dâncias surgidas entre os autores quanto a certas estru
turas envolvidas no mecanismo de anti-refluxo. 

TANAGHO &HUTCH (1965), afirmam que fraqueza 
e deficiência do trígono são as principais causas de 
refluxo primário. 

COUTINHO e col. (1966), relatam que estudos mi
croscópicos de trígonos vesicais de indivíduos com 
refluxo primário, aprovam hipotonia das fibras de 
Waldeyer. 

A citação de tal estrutura nos levou a pesquisas a res
peito da mesma. 

Inicialmente procuramos a Nomina Anatômica 
(p. N. A. 1955) sua última revisão (1980), que não faz 
nenhuma menção ao termo bainha de Waldeyer e nada 
acrescenta à terminologia da musculatura trigonal ou a 
junção ureterovesical. 

Revendo a literatura encontramos o trabalho de 
WALDEYER (1892), que introduz o conceito de bainha 
ureteral em uma breve cOrlmnicação intitulada "Ureters
cheide". 

Tendo em vista que a palavra "scheide", pode ser tra
duzida de diferentes maneiras, WOODBURNE (1964 e 
1965), põe em dúvida a existência da estrutura conheci
da como bainha do ureter ou bainha de Waldeyer. 

Segundo WOODBURNE, a bainha de Waldeyer é de 
fato uma denominação imprópria. De acordo com este 
autor, WALDEYER descreveu um espaço entre duas 
estruturas e não uma estrutura cobrindo outra, como 
uma bainha. 

Contudo, o nome bainha de Waldeyer continua sendo 
usado amplamente como conceito clássico nas descrições 
desta região. 

Para ROLNICK (1949), na extremidade inferior do 
ureter há uma camada muscular adicional, a bainha de 
WALDEYER. 

TUBINO e coL (1969). dizem que a dissecação e a 
histologia da região do trígono vesical mostram a bainha 
de tecido frouxo que envolve o ureter: túnica adventícia 
(bainha de Waldeyer). 
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Se alguns autores falam em bainha, outros preferem 
admitir a opinião de WOODBURNE. 

AUGIER in POIRIER&CHARPY (1923): - na parte 
inferior do canal uretérico junta-se uma terceira camada 
longitudinal externa, que se lança na musculatura vesical 
e delimita entre ela e o resto da musculatura em espaço 
celular linfático de Waldeyer. 

WINTER (1969) também admite que entre o destru
sor e o ureter está a separação ou espaço de Waldeyer. 

Estas discordâncias entre os autores levaram-nos a 
um estudo sistemático da bainha do urete.r. 

MATERIAL E MÉTODO 

Foram utilizadas 40 bexigas, 80 ureteres. 
O material é oriundo do Serviço de Verificação de 

Óbitos da Escola Paulista de Medicina, e a obtenção do 
mesmo foi feita durante necrópsias em indivíduos adul
tos, de ambos os sexos, falecidos aparentemente sem 
problemas urológicos, com idade entre 28 e 78 anos. 

As peças anatômicas foram retiradas em bloco, cons
tituídas pelas seguintes vísceras: 

No sexo masculino: Bexiga, ureteres, próstata, vesí
culas seminais e reto. 

No sexo feminino: Bexiga, ureteres, útero e reto. 
Inicialmente procedeu-se à identificação e cateteriza

ção dos ureteres por meio de sondas de polietileno. A se
guir o bloco foi reduzido isolando-se a bexiga com os 
ureteres. 

A bexiga urinária foi aberta anteriormente por inci
são do seu ápice até as proximidades do óstio uretral in
terno e colocada sobre placas de isopor e presa por 
meio de alfinetes .. 

Do total de peças, 10 bexigas urinárias foram fixadas 
em Bouim e 30 em solução de formalina a 10%. As pe
ças fixadas em Bouim foram utilizadas para estudo histo
lógico sendo as demais dissecadas com o auxílio de lupa. 

As peças fixadas em solução de formalina a 10% du
rante 96 horas, constituídas de 60 ureteres, foram disse
cadas sob lupa estereoscópica modelo LU-M1 e MUM9 
(D. F. Vasconcellos) com 2 e 6 aumentos respectivamen
te. 

Após identificar e isolar a bainha do ureter e conCluí
da a dissecação anatômica, passou-se ao seu estudo e des
crição. (Fig. 1). 



URETER 

TUNIC A 

Fig. 1 - Porção terminal do ureter envolvido pela bainha do 
ureter "Bainha de Waldeyer". 

RESULTADOS E COMENTÁRIOS 

BELL em 1812 parece ser o primeiro autor a observar 
que dissecando sobre a camada interna da bexiga são vis
tas duas colunas carnosas que descem de cada orifício 
dos ureteres em direção ao orifício da bexiga. 

Todavia, pelo que pudemos depreender da literatura, 
WALDEYER em 1892 é o pioneiro do conceito sobre a 
bainha do ureter. 

Admitimos a bainha do ureter como uma entidade 
anatômica apesar da sinonímia variada para uma mesma 
estrutura. 

Concordamos com autores como WALDEYER (1892 
e 1899); DISSE in BARDELEBEN (1902); ROBINSON 
(1902 e 1903); VERSARI(1907, 1908, 1909); FUSARI 
(1913); PAPIN in POUSSON & DESNOS (1914); ANI
(1919); DRAGONAS (1929); FALCONE (1931); SALA 
in BALLI & BARTELLI (1932); CHIARUGI (1936); 
GAYET (1937); OETER in HALBAN & SEITZ (1939); 
BRUNI (1948); RUOTOW (1949); HUNTER (1954); 
PRIESTELEY & CULP in HOLLINSHEAD (1966); 
GIL VERNET (1970 e 1972); TACCIOULI e col (1975), 
que admitem a existência da bainha do ureter; que tem 
recebido várias denominações tais como: Bainha ureteral 
de WALDEYER (SATANI, 1919); Bainha de WAL-

127 

DEYER (WESSON, 1920); Bainha Periureteral (GIL 
VERNET, 1955, 1972); Capa ou Camada de Waldeyer 
(GARCIA e col. 196'3); Manto, Bainha ou Músculo de 
Waldeyer (SILVA JUNIOR, 1974); Anel de Waldeyer 
(pUIGVERT, 1971) que para nós têm o mesmo signifi
cado. 

A nomenclatura anatômica internacional (pNA-1955) 
e suas revisões não fazem referências à porção terminal 
do ureter e junção urétero-vesical, não havendo portan
to qualquer denominação oficial à bainha em questão. 

A bainha do ureter é bastante discutida quanto a sua 
forma, porém poucos autores citam suas medidas, talvez 
tendo em vista sua difícil localização, limites, e seu tama
nho reduzido. 

W ALDEYER (1892) admite uma bainha com exten
são de 34 cm em direção ascendente a partir do óstio 
ureteral, sem entrar em maiores detalhes; já TANAGHO 
& PUGHO (1963), descrevem uma bainha tendo 0,7 cm 
de localização submucosa, 09 cm na porção intramural e 
ainda, na porção extramural, a bainha variou de 1,5 a 3 
cm de extensão. Posteriormente T ANAGHO, MEYERS 
& SMITH (1968), relatam um segmento submucoso da 
bainha com 0,7 cm continuando-se na parte distal do 
ureter por uma extensão de 4 a 5 cm. 

No nosso material a bainha do ureter foi uma forma
ção anatômica evidente encontrada em 100% dos casos, 
envolvendo a porção terminal do ureter. 

De acordo com nossas observações, julgamos mais 
apropriado dividir a bainha em duas porções: intramural 
e extravesical. 

Como o ureter atravessa obliquamente a parede da 
bexiga, a sua porção terminal (óstio) tem o aspecto de 
um biseI (Fig. 2), que determina duas paredes ou contor
nos, anterior e posterior. Além do fato de a parede an
terior do ureter ser mais curta (Fig. 2) a bainha do ureter 
não chega até o óstio, demonstrando nossos resultados 
que na parede anterior a bainha tem sua extensão varian
do entre 2,83 cm e 3,90 cm e em sua parede posterior a 
extensão foi de 3,29 a 5,06 cm (Fig. 3). 

Também notamos em nossos resultados que houve va
riação de um lado para outro, mas estatisticamente não 
significante. 

TANAGHO & PUGH e WESSON descrevem a bainha 
de WALDEYER como sendo uma formação fibromus
cu1ar; SATANI, GARCIA e col.; HUTCH (1958); SIL
VA JUNIOR (1974); EISENDRATH & ROLNICK 
(1938) entre outros, a consideram como sendo muscular. 
Concordamos com os autores que a descrevem como 
sendo fibromuscular (Fig. 4). 

Como espaço Injetável de Waldeyr (HANNA e col., 
1976); Cisura de Waldeyer (GIL VERNET, 1955); sepa
ração ou Espaço de WALDEYER (WINTER), alguns au
tores descrevem um espaço entre a bainha do ureter e 
o ureter (G IL VERNET, 1955), entre o músculo detru-
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Fig. 2 - Segmento terminal do ureter; óstio do ureter (O); bai
nha do ureter (bu) com os componentes lateral (L) e mediai (M); 
músculo detrusor da urina (D). 

Fig. 3 - Segmento terminal do ureter em sua porção intramural 
fI); bainha do ureter (bu) com os componentes lateral (L) mediai 
(M) e paredes anterior (A) posterior (P); músculo detrusor da 
urina (D). 
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Fig. 4 - Segmento terminal do ureter em sua porção intramural 
fI), separado da bainha; bainha do ureter isolada (bu), músculo 
detrusor da urina (D). 

sor e a bainha do ureter (AUGIER in POIRIER & 
CHARPY). 

Nós estamos de acordo com DRAGO NAS, que diz 
que estes espaços são criados artificialmente na prepara
ção dos cortes histológicos. RUOTOLO acrescenta tam
bém que o espaço de Waldeyer deve ser interpretado co
mo decorrente da técnica empregada nos cortes histoló
gicos devido a fino estrato conectivo frouxo que ocupa 
este espaço e por ter suas trabéculas laceradas. 

Acreditamos que a bainha do ureter desempenha 
papel importante no mecanismo do enchimento vesi
cal, especificamente no controle do refluxo vésico
ureteral, assunto que merece estudos mais acurados_ 

CONCLUSÕES 

A bainha do ureter é uma formação anatômica habi
tual (normal), encontrada em 100% dos casos por nós 
examinados. 

A maior ou menor aderência da bainha do ureter na 
túnica adventícia do urter e no músculo detrusor pode 
delimitar um espaço virtual mais ou menos evidente. 

A parede anterior da bainha do ureter é sempre mais 
curta que a posterior. 

O comprimento da parede anterior da bainha variou 
entre 2,83 cm até 3,90 cm. 

O comprimento da parede posterior da bainha variou 
entre 3,29 cm até 5,06 cm. 

A função da bainha do ureter no mecanismo de enchi
mento vesical e seu papel anti· refluxo vésico-ureteral 
é assunto que em nossa opinião deve ser estudado. 

Marcos


Marcos


Marcos




RESUMO 

Os autores estudam a bainha do ureter ("Bainha de 
Waldeyer") no adulto. 

Descrevem-na como formação anatômica normal 
(100% dos casos). Estudam os limites e as dimensões 
de suas paredes. Suas relações com o meato ureteral. A 
parede anterior foi sempre mais curta que a posterior. 

SUMMARY 

The authors studied the sheath of the ureter (Wal
deyer's sheath") in the adulto They describe it as a 
normal anatomical structure (present in 100% of the 
cases), studying its limits and the dimensions of its walls 
as well as its relations with the uretera! meatus. The 
anterior wa11 was always found to be shorter than the 
posterior one. 
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câncer urológico: carcinoma da adrenal 

MIGUEL SROUGI - GILBERTO MENEZES DE GÓES 
Da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - São Paulo - SP. 

Os carcinomas da adrenal constituem tumores 
raros, com uma incidência estimada de dois casos novos 
anuais para cada 1.000.000 de pessoas (21). Ademais, 
representam apenas 0,023% dos casos de câncer (16). 
Predominam no sexo feminino na proporção de 2: 1 e 
ocorrem em todas as faixas etárias, sendo comuns aacima 
da 5 ~ década. Cerca de 18% dos casos manifestam-se na 
infância, antes dos 12 anos de idade (fig. 1), e neste gru
po a doença incide principalmente em meninas (4,23). 

1. ASPECTOS CLINICOS 

Os tumores da adrenal são classificados em "fun
cionantes" e "não-funcionantes", dependendo de sua 
capacidade de secretar hormônios e produzir manifes
tações endócrinas. A incidência de tumores funcionantes 
varia de 17% a 80% (4,6,15) e esta variação relaciona-se 
provavelmente com a natureza do centro médico onde os 
pacientes são estudados. Nos trabalhos realizados em 
centros de oncologia (6) nota-se uma maior freqüência 
de tumores não-funcionantes, que por serem detectados 
mais tardiamente, apresentam-se em estadios mais avan
çados e são encaminhados para tratamento adjuvante. Os 
tumores funcionantes ocorrem, em geral, em crianças e 
mulheres jovens, ao passo que os tumores não-funcionan
tes predominam em homens após os 40 anos de idade 
(Fig. 1). 
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Fig. 1 - Incidência dos carcinomas da adrenal de acordo com a 
idade e sexo dos pacientes. Retirado de Sullivan e col. 23 
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Os carcinomas funcionantes da adrenal produzem 
na maioria das vezes excesso de cortisol e/ou andrógenos 
e, por isto, as manifestações clínicas aparecem sob forma 
de síndrome de Cushing e/ou virilização. Nas crianças a 
doença costuma se manifestar através de virilização e em 
adultos associam-se, com freqüência, síndrome de 
Cushing e virilização (tabela 1). Menos comumente es
tes tumores produzem quadros de ferrúnização ou hipe
raldosteronismo (4,16). 

Tabela 1 

Síndromes endócrinas nos carcinomas funcionantes da adrenal 
[retirado de Hayles e col. HI e Lipsett e co1.17

] 

Clínica 

Virilização 
Cushing 
Ambos 

Infância 

75% 
8% 

17% 

Adultos 

22% 
11% 
67% 

1. Virilização: Quadros de virilização na infância em 
geral indicam presença de carcinoma da adrenal. Nestes 
casos a genitália é normal por ocasião do nascimento 
e isto diferencia estes pacientes daqueles portadores de 
hiperplasia congênita das adrenais, que nascem com geni
tália ambígua. Em meninos, o excesso de apdrógenos 
conduz à puberdade precoce, com crescimento somáti
co acentuado, desenvolvimento de pêlos axilares, pubia
nos e f31cial e engrossamento da voz. Os testículos são 
pequenos, devido ao bloqueio da produção de LH e 
FSH hipofisários. Em mulheres adultas tende a haver 
regressão dos caracteres ferrúninos, com aparecimento 
precoce de hirsutismo, acne, queda de cabelos e amenor
réia. Hipertrofia muscular progressiva acarreta modifica
ção da distribuição corpórea e engrossamento da voz. 

2: Cushing: Hiperplasia adrenal por tumor hipofisário 
constitui a causa mais freqüente de síndrome de Cushing 
no adulto e apenas 5% a 11% dos casos de Cushing de
vem-se a carcinomas da adrenal. Por outro lado, a pre
sença nos indivíduos adultos da síndrome de Cushing 
associada a quadro de virilização indica, até prova em 
contrário, a existência de carcinoma da adrenal. 
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3. Feminização: Surge ocasionalmente em homens adul
tos com carcinoma da adrenal. O quadro resulta da pro
dução de estrógenos pelo tumor e estes pacientes apre
sentam-se com ginecomastia, obesidade, atrofia testi
cular e impotência sexual (7). 

4. Hiperaldosteronismo: Representa manifestação rara 
de carcinomas da adrenal. Hiperaldosteronismo (hiper
tensão, fraqueza muscular, poliúria e alcalose hipocalê
mica) foi identificado em apenas 1 de 138 pacientes 
(0,7%) estudados por Hutter e Kayhise (14). 

5. Tumores não-funcionantes: Em alguns pacientes 
com carcinoma da adrenal o tumor é incapaz -de secre
tar hormônios metabolicamente ativos e isto faz com 
que estes casos só sejam identificados quando a lesão 
apresenta grandes dimensões e produz sintomas locais ou 
quando surgem metástases. Massa abdominal e dor 
local constituem as manifestações mais freqüentes 
nestes pacientes (3, 6). O quadro doloroso pode ser 
agudo e acompanhado de febre, quando ocorre necro
se' e hemorragia dentro do tumor ou pode ser contínuo, 
indicando provável disseminação retroperitoneal da neo
plasia. Como mostra a figura 1, os tumores não funcio
nantes predominam em pacientes acima dos 40 anos e do 
sexo masculino. 

11. DIAGNÓSTICO 

1. Avaliação endócrina: Produção exagerada de hormô
nios adrenocorticais ocorre em todos os tumores funcio
nantes e em cerca de 25% dos tumores não-funcionantes 
da adrenal (4). Aumento significativo de dehidroepian
drosterona e de cortisol séricos são encontrados, respec
tivamente, nos casos de virilização e de síndrome de 
Cushing. Nos pacientes com quadro de feminização exis
te grande produção adrenal de androstenedione, que é 
convertida em estrógenos no fígado. Nestes casos, 
elevam-se os níveis de estradiol no plasma e de estriol 
na urina (fig. 2). 
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Fig. 2: Biosfntese dos hormônios da córtex adrenal (nos qu.adros 
estão assinalados os metabólitos produ.zidos em excesso nos ca
S08 de carcinomas da adrenal). 
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A metabolização dos hormônios produzidos pelo 
tumor promove um aumento da excreção urinária dos 
17-hidroxiesteróides (l7-0H) e, particularmente, dos 
17-cetoesteróides (17-KS), que quando muito altera
dos constituem indício importante da presença de neo
plasia maligna da adrenal (4). 

Nos tumores não-funcionantes pode ocorrer au
mento da excreção urinária de 17-KS ou de pregnane
triol, em decorrência da produção exagerada de precur
sores hormonais funcionahhente inativos como pregne
nolona e a 17-hidroxiprogesterona (4, 23). 

2. Importância da avaliação endócrina: A dosagem de 
hormônios adrenais e de seus metabólitos não serve para 
indicar com certeza a presença de neoplasia maligna da 
adrenal, já que estes parâmetros também se alteram em 
outras afecções benignas da glândula. A importância des
tes testes relaciona-se com a possibilidade de se dispor 
de marcadores tumorais, que deixam de ser detectados 
nos casos tratados com sucesso e reaparecem quando 
existe recidiva tumoral. 

3. Avaliação radiológica: 

a. Urografta excretora: Evidencia deslocamento 
renal com preservação da morfologia pielo-calicial. Está 
alterada em cerca de 50% dos pacientes com carcinoma 
da adrenal (1). 

b. Pneumoretroperitoniografia: Apesar de per
mitir a identificação de grandes tumores adrenais, não é 
um exame isento de complicações. Sendo menos sensí
vel que outros métodos de diagnóstico atualmente dispo
níveis, com a tomografia computadorizada (TC) e o ul
trassom (US) , a pneumoretroperitoniografia perdeu sua 
importância clínica no diagnóstico de tumores adrenais. 

c. Angiografia: A maioria dos carcinomas da adre
nal apresenta-se sob forma de lesões hipervasculares, o 
que permite identificação das mesmas através da arte rio
grafia adrenal ou da aortografia. Nos tumores hipovas
culares ou de menor tamanho, a arteriografia pode ser 
inconc1usiva e nestes casos a lesão pode ser demonstra
da através da venografia adrenal seletiva (22). Apesar 
da grande sensibilidade destes métodos, eles constituem 
procedimentos invasivos e, por isto, têm sido preteridos 
em favor da TC e do USo O estudo angiográfico das adre
nais pode ser útil nos casos em que estes últimos exames 
não permitem caracterizar a origem exata do processo 
expansivo local (1, 21). 

Cavo grafia tem sido empregada para identificar 
eventual invasão da veia cava, que ocorre em cerca de 
7% dos pacientes (23) com carcinoma da adrenal. Co
mo esta situação pode ser demonstrada pela TC, o em
prego da cavografia deve se restringir aos casos de in
vasão sugerida pela tC. Nestes pacientes, a cavografia 



serve para demonstrar mais precisamente a extensão 
da lesão vascular e auxilia no planejamento cirúrgico do 
caso. 

d. Tomografia computadorizada (TC) e ultras
som (US): Adquiriram grande importância clínica por se 
constituírem em procedimentos não-invasivos e portan
to mais inócuos (1, 2 5). Estes dois métodos, além da 
grande sensibilidade na identificação de massas adrenais 
(permitem detectar tumores de até 1 cm. de diâmetro), 
tem uma vantagem adicional em relação à angiografia: 
auxiliam no estadiamento da lesão, demonstrando even
tual invasão dos tecidos adjacentes ou metástases para 
o retroperitonio e outras estruturas abdominais. 

e. Estudos radioisotópico: O tecido adrenal é 
capaz de incorporar o 1131 -19-iodocolesterol e esta 
propriedade tem sido utilizada no sentido de evidenciar 
tumores adrenais (11). O uso clínico rotineiro deste mé
todo é, contudo, prejudicado pelas dificuldades de se 
obter o 1131 -19-iodocolesterol e pela impossibilidade 
de se identificar o tumor em todos os pacientes, já que 
em alguns casos a lesão não capta bem o radioisótopo. 

UI. HISTORIA NATURAL 

1. Características da lesão primária: Os carcinomas da 
adrenal podem ter entre 1 e 24 em. de diâmetro (diâ
metro médio de 16 cm.) e, caracteristicamente, são mui
to mais volumosos que os adenomas da adrenal (3,4). 
Ocorrem sob forma de lesões bilaterais (provavelmente 
metástase contralateral) em cerca de 16% dos pacientes 
submetidos à autópsia (6). Por motivos ignorados os 
carcinomas incidem mais freqüentemente na adrenal 
esquerda (6, 23). 

2. Apresentação inicial: Apenas 22% dos pacientes apre
sentam-se inicialmente com lesão restrita às adrenais 
(Tabela 2) e em 46% a 52% dos casosjá existemmetásta
ses à distância por ocasião do diagnóstico. Invasão da 
veia cava é encontrada em cerca de 7% dos pacientes, 
principalmente quando o tumor localiza-se na adrenal 
direita. 

Tabela 2 

Estadiamento dos carcinomas da adrenal 

Tamanho Extensão Freqüência (**) 

Estádio C *) tumor local Metástases clínica 

1 < 5em 4% 
2 > 5cm 18% 
3 Qualquer + 23% - 40% 
4 Qualquer -ou+ + 36% - 52% 

(*) Proposto por Maefarlane1 
9 

C**) Dados de Sullivan e co 1. 23 e Didolkar e col. 6 
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3. Metástases: Estudos em pacientes que foram a óbito 
por carcinoma da adrenal (6) demonstram a presença de 
metástases principalmente no pulmão (71%), linfonodos 
(68%) fígado (42%), ossos (24%) e trato grastrointesti
nal (24%). 

4. Conceito de cura: Recidiva da neoplasia (16) após 
o tratamento inicial pode ocorrer entre 1 e 84 meses (in
tervalo médio de 8,7 meses) e por isto a cura de pacien
tes com carcinoma da adrenal só pode ser considerada 
após 10 anos de seguimento sem recorrência da doença. 

5. Tumores secundários: Cerca de 25% dos pacientes 
tratados de carcinoma da adrenal desenvolvem outra 
neoplasia primária. Em 10 casos estudados por Di
dolkar e colo (6), foram detectados na evolução desses 
pacientes tumores de mama (3 casos), linfomas (2 ca
sos), tumores do útero, cólon, tireóide, pele e testí
culo (1 caso de cada). 

IV. ESTADIAMENTO 

Um dos sistemas de estadiamento freqüentemente 
utilizado é aquele proposto por Mcfarlane em 1958 (19) 
e que está representado na Tabela 2. Enquanto que os es
tádios 1 e 2 indicam tumores restritos às adrenais e o es
tádio 4 caracteriza os casos com metástases a dist~ncia, 
o estadio 3 compreende pacientes com extensão local 
da doença, ou seja, invasão das estruturas adjacentes 
(rim, fígado, baço, pâncreas, ou trato digestivo), veia 
cava e linfonodos retroperitoneais. Como mostra a figu
ra 3, o estadiamento clínico dos pacientes com carcino
ma da adrenal permite prever o prognóstico do caso. 

100 

SOBREVIDA 
% 50 

25 

CARCINOMA ADRENAL 

5 
ANOS 

10 

Fig. 3: Sobrevída dos pacientes com carcinoma da adrenal em 
função do estadio inicial da doença. Retirado de Sullivan e colo 
(23). 
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V. TRATAMENTO 

Os carcinomas da adrenal são radiorresistentes e 
quimioresistentes, de modo que a ressecção cirúrgica 
completa do tumor constitui a única forma de se proII:lo
ver a cura de tais pacientes. A presença de tumor fora 
dos limites da adrenal compromete o tratamento cirúr
gico e, por isto, apenas 200Á> dos casos de carcinoma da 
adrenal, que têm a neoplasia restrita à glândula (Tabe
la 2), podem ser realmente tratados de forma eficiente. 

1. Técnica cirúrgica: Os carcinomas da adrenal são em 
geral de grandes dimensões e a ruptura intra-op~ratória 
do tumor acarreta, com grande freqüência, implante e 
recidiva local da neoplasia. Por isto, a abordagem cirúr
gica da lesão deve ser feita através de incisão ampla, 
de modo a expor de forma clara o campo operatório. Pa
ra tumores com menos de 10 cm pode-se utilizar a lapa
rotomia transversa subcostal, de flanco a flanco, e nos 
casos de lesões mais volumosas deve-se empregar a inci
são toraco-abdominal, com abertura do tórax ao nível 
do 8<.> espaço intercostal. A possibilidade de infiltração 
das estruturas adjacentes deve ser sempre considerada e 
em tal situação torna-se imprescindível a remoção em 
bloco do tumor, junto com o rim, baço, cauda do 
pâncreas ou segmentos intestinais. Quando se opta pela 
incisão toraco-abdominal, deve-se iniciar a cirurgia atra
vés da laparotomia, pois no caso de serem identifica
das metástases abdominais ou de se julgar o tumor ino
perável, a cirurgia é finalizada sem que se tenha aberto 
o tórax desnecessariamente. Nos casos de tumores irres
secáveis é importante que os limites da lesão sejam de
marcados com "clips" metálicos. Isto irá facilitar o pla
nejamento radioterápico posterior, se esta medida for 
indicada para o paciente. 

2. Cuidados pré e pós-operatórios: Em pacientes com 
síndrome de Cushing e produção aumentada de cortisol 
toma-se necessária a reposição pós-operatória com cor
ticosteróides. Isto é feito através da administração de 
100mg de succinato de hidrocortisona por via intra
muscular, junto com a medicação pré-anestésica, segui
da de infusão contínua endovenosa de 100mg do mesmo 
composto diluídos em 500rnl de solução glicosada a 
5% e fornecidos durante todo o ato cirúrgico. No pós
operatório imediato estes pacientes devem receber 
50mg de succinato de hidrocortisona por via endoveno
sa a cada 6 horas e por volta do 4<.> dia de pós-operatório 
esta medicação é substituída por metilprednisona oral, 
20mg por dia. Esta dose é reduzida progressivamente e 
a reposição com corticoesteróides é interrompida ao fi
nal de 2~ semana de pós-operatório. 

3. Tratamento adjuvantejpaliativo: Só deve ser instituí-
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do em pacientes com: a) Neoplasia residual local após o 
tratamento cirúrgico. b) Tumores inoperáveis. c) Tumo
res metastáticos. Como os carcinomas da adrenal são re
lativamente radiorresistentes e quimiorresistentes, as me
didas adjuvantes empregadas nestes casos são sempre pa
liativas e temporárias. 

Os pacientes com tumores localizados não passí
veis de ressecção cirúrgica podem ser tratados com radio
terapia externa. Embora em 50% destes pacientes ocor
ram respostas objetivas, com mais de 50% de redução 
no tamanho do tumor, nenhuma destas respostas é com
pleta e duradoura (6, 8,16). A radioterapia é também 
útil como medida paliativa em casos de dores produzidas 
pela lesão primária ou por metástases. Nesta situação, re
comenda-se a aplicação de 4.000 a 5.000 rads num pe
ríodo de 2 à 3 semanas sobre a área afetada (20). 

Os resultados com a quimioterapia sistêmica têm 
sido desapontadores e, ao que parece, não existe no mo
mento nenhUma droga antimitótica com atividade contra 
os carcinomas da adrenal. Haq e col (9) reviram os resul
tados do tratamento quimioterápico em 12 pacientes 
com doença disseminada e observaram respostas objeti
vas parciais em 3 (11%) ocasiões, de um total de 27 es
quemas de tratamento utilizados. Em todos estes casos 
a resposta foi de curta duração e as drogas mais ativas 
foram os agentes aIkilantes e a adriamicina. A partir 
da observação em cães de que o inseticida o,p'-DDD 
ou mitotane [1,1 dichloro-2 (o-chlorophenyl) -2-(p-chlo
rophenyl) ethane] produzia necrose do córtex adrenal, 
este composto passou a ser utilizado em pacientes com 
carcinomas inoperáveis da adrenal. Embora tenham sido 
observados alguns casos de remissão completa da neo
plasia (4, 12, 13), a maioria dos pacientes tratados com 
o,p'-DDD não responde ou responde apenas parcialmen
te a esta droga. Respostas parciais ocorrem em 11 % a 
45% dos casos (4, 6, 16, 18), mas a sobrevi da desses pa
cientes não é prolongada com o tratamento. O o,p'-DDD 
é fornecido na dose inicial de 3 a 5 g por dia, administra
dos em 3 ou 4 vezes e esta posologia é aumentada pro
gressivamente até que se observe remissão das manifesta
ções clínicas ou resposta objetiva do tumor. A dose má
xima para adultos é de 15 a 18 g por dia e deve ser man
tida enquanto durar a resposta clínica. O o,p'-DDD é 
uma droga bastante tóxica, com efeitos gastrointesti
nais adversos (náuseas, vômitos, anorexia) em mais de 
80% dos casos. Isto constitui um fator limitante para o 
tratamento e em um número considerável de pacientes 
torna-se impossível administrar continuamente a medi
cação. Durante o tratamento surge invariavelmente in
suficiência adrenal e, por isto, estes pacientes deveJ!l re
ceber reposição com glicocorticóides (12). De modo a se 
detectar precocemente esta intercorrência, os pacientes 
tratados com o,p'-DDD devem ser acompanhados com 
medidas séricas de cortisol. Além de demonstrar preco-



cemente o aparecimento de insuficiência adrenal, esta 
orientação serve também para moniiorizar a resposta ao 
tratamento nos casos de tumores funcionantes. A redu
ção nos níveis de cortisol indica de forma objetiva a 
destruição da neoplasia pelo quimioterápico. Outros efei
tos colaterais do o,p'-DDD são representados por letar
gia e sonolência (25%), tontura e vertigens (15%), rea
ções cutâneas (15%) e, mais raramente, alterações vi
suais, hematúria, albuminúria, hipotensão ortostática, 
rubor facial, hipertemia e dores generalizadas. 

VI. PROGNÓSTICO 

Como demonstra o gráfico 1, o prognóstico dos 
pacientes com carcinoma da adrenal relaciona-se dire
tamente com o estádio do tumor. Em 28 pacientes es
tudados por Sullivan e col. (23), a sobrevida de 10 anos 
nos casos de neoplasia restrita à adrenal (estádios 1 e 2) 
foi de 67%, não havendo nenhum caso de sobrevida nos 
pacientes com doença avançada (estádios 3 e 4). 

Didolkar e co1.6 analisaram a história natural de 42 
pacientes com carcinoma da adrenal e demonstraram que 
o sexo, o estádio inicial da doença, a possibilidade de se 
realizar tratamento cirúrgico e o intervalo entre o diag
nóstico e o aparecimento de metástases relacionaram-se 
com o tempo de sobrevida desses pacientes (Tabela 3). 
Por outro lado, a idade, o estado funcional e o tamanho 
do tumor não pareceram interferir com a evolução desses 
casos. O aspecto histológico da neoplasia é considerado 
por alguns autores como um importante parâmetro de 

Tabela 3 

Sobrevida de 5 anos em carcinoma da adrenal. Dados retirados de 
Didolkar e col.6 

Sobrevida 
N'? casos 5 anos 

Sexo Masculino 24 15% 
Feminino 18 41% 

Estádio Localizado 20 55% 
Metastático 20 0% 

Tratamento Curativo 16 62% 
Cirúrgico Nenhum 24 13% 
Intervalo O 27 4% 
sem 1 - 11 meses 5 0% 
doença > 12 meses 10 76% 

Idade < 30 anos 5 21% 
30 - 59 anos 25 41 %(*) 
> 60anos 12 0% 

Estado Funcionante 10 40% 
Funcional Não-funcionante 32 22% (*) 
Tamanho 1 - 9cm 11 22% 
Tumor > 10cm 22 30% (*) 

(*) Diferença não-significantes. 

prognóstico. Hogan e col. caracterizaram dois tipos aná
tomo-patológicos de tumores, os diferenciados e os ana
plásicos, e demonstraram que a sobrevida média foi oito 
vezes maior no grupo com carcinoma diferenciado.13 

SUMÁRIO 

Os carcinomas da adrenal constituem neoplasias rela
tivamente raras e, apesar da sua grande agressividade bio
lógica, podem ser tratados eficientemente quando iden
tificados em fases iniciais. Neste trabalho são revistos os 
aspectos mais atuais do diagnóstico e tratamento destas 
neoplasias com o objetivo de difundir conhecimentos 
que permitam a detecção precoce e a cura destes pacien
tes. 

SUMMARY 

Primary carcinoma of the adrenal gland represent rare 
tumors in humans that can be successfully managed 
when detected early in the course of the disease. In this 
paper the authors present a overview on adrenal carcino
mas with the scope of allow practical clinicians to iden
tify early and treat with success such cases. 
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infertilidade masculina: dosagem hormonal, biópsia testicular e 
radiologia 

RUI Y AMASAKI 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto-SP 

Atualmente sabe-se que cerca de 45% dos casos de in
fertilidade são atribuíveis, total ou parcialmente ao fator 
masculino, fazendo com que métodos propedêuticos 
mais avançados sejam utilizados e com isso, fornecendo 
idéias precisas, auxiliando no diagnóstico e no acompa
nhamento da terapêutica em Andrologia. 

Após minuciosa anamnese, rigoroso exame físico e 
urológico e exames subsidiários comuns, o especialista 
deve lançar mãos de determinados exames específicos e 
de indicação precisa. Fazem parte desses exames especí
ficos as. dosagens hormonais, a biópsia testicular e o estu
do radiológico. 

DOSAGEM HORMONAL 

A função do urologista não é de querer substituir o 

[ HIPOTÃLAMO 1 
l-RH 

HIPOFISE 

I FSH LH I PROLAC 

TESTCCULO 

TÚBULO SEMIN[FERO 

endocrinologista, e sim ter a obrigação de conhecer a fi
siologia endócrina do aparelho reprodutor masculino, 
pois caso contrário, não saberá quando e como consul
tar o endocrinologista e acompanhar sua orientação. 

Desta maneira, apresentaremos a seguir um esquema 
sumarizando a regulação hormonal da função reprodu
tiva do homem, ressaltando a inter-relação hipotálamo
hipófise-gonadal, bem como a supra renal, (Fig. 1), e res
pectivos produtos facilmente dosáveis e identificados. 

Com estes conhecimentos básicos, colocamos como 
exames laboratoriais para a investigação endocrinológica 
primária, do homem infértil, as seguintes dosagens: 

- L.H., F. S.H., Testosterona, Prolactina, Hormônios 
tireoidianos (dosagem radioimunológica). 

-- Gonadotrofinas urinárias, 17-Cetosteróides, 17-Hi-
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Figura 1: Esquema representativo da regulação hormonal da função reprodutiva do homem (Resumo a seguir) 
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droxicorticosteróides, 17 -Esteróides cetogênicos, Preg
nanetriol (da excreção urinária). 

Com esse perfil hormonal agora realizado com faci
lidade e precisão, graças ao advento do radioimunoen
saio. procura verificar a higidez do eixo hipotálamo-hi
pófise-testicular, essas dosagens podem ser feitas de for
ma estática ou dinâmica. A forma estática, a clássica, é 
realizada com a retirada do sangue pela manhã, em je
jum. para em seguida fazer a dosagem. A form dinâmica 
é realizada com o auxIlio de drogas que procuram obser
var a capacidade máxima de secreção de um determinado 
hormônio ou, eventualmente, de sua inibição. Citamos, 
como exemplo, os produtos químicos mais comumente 
utilizados para esses testes dinâmicos: 
LH-RH (Fator de liberação dos hormônios gonadotrófi
cos) 

Sob este estímulo, avaliamos a resposta através das 
dosagens de FSH, LH e Testosterona. Em casos de oligo
zoospermia com testosterona baixa, podemos estar dian
te de hipogonadismo secundário ou hipogonadotrófico 
conseqüente a problemas hipotalâmicos ou hipofisários, 
que serão elucidados com estes testes dinâmicos. Assim, 
diante de caso em que as dosagens de FSH, LH e testos
terona são baixas, o estímulo com LH-RH poderá resul
tar nas seguintes condições: a. Inalteradas as dosagens de 
FSH, LH, e testosterona - a hipófise não está resj:'on
dendo aos estímulos hipotalâmicos; b. Elevação de FSH, 
LH e testosterona - pode haver problemas hipotalâmi
cos ou hipofisários. 
hCG (Gonadotrofina coriônica) 

Com este estímulo atuando nos testículos, procura
mos averiguar sua capacidade máxima em produzir tes
tosterona. 
Oomifene (Citrato de c1omifene: droga antiestrogênica) 

Este produto impediria a ação inibidora da testoste
rona sobre os receptores hipotalâmicos, permitindo as
sim maior secreção de LH-RH e conseqüentemente au
mento de FSH, LH, e testosterona. A resposta negativa 
a este estímulo falaria em favor de problemas hipotalâ
micos. 

L-Dopa - Bromocriptina 
Pela sua provável ação sobre a liberação dos hormô

nios liberadores hipotalâmicos, além do conhecido efei
to inibidor da secreção de prolactina, tanto a L-Dopa co
mo a bromocriptina têm sido testadas nos distúrbios dá 
função reprodutora e sexual do homem. Nas hiperprolac
tinemias observamos alterações de origem hipotalâmica 
e/ou hipofisária, enfermidades tumorais testiculares ou 
extratesticulares, alguns casos devido administração de 
psicotrópicos e outros idiopáticos, que se manifestam 
por galactorréia (1/3 dos casos), perda da libido e potên
cia, diminuição do volume do ejaculado e de outras ma
nifestações de disfunção testicular. 
T -SH (Hormônio tireoestímulante) 
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o radioimunoensaio do T-SH é utilizado para distin
guir o hipotireoidismo secundário do hipotireoidismo 
primário. É um indicador muito sensível do hipotireoi
dismo primário, contribuindo por isso num teste de ras
treio muito útil nos pacientes com infertilidade. A faixa 
de normalidade do T -SH estende-se entre o praticamente 
não detectável e 10 u U /m!. 

Assim, do ponto de vista clínico, por serem exames 
que oneram os pacientes, devemos solicitar as dosagens 
hormonais apenas nos casos em que já o exame físico su
gere alterações endocrinológicas, ou naqueles casos em 
que o espermograma revele azoospermia ou oligozoos
permia severa. 

Abaixo apresentaremos a tabela dos exames hormo
nais e respectivos valores normais (para homem adulto): 

Gonadotrofina urinária 10,0 - 80,0 ucj24h 
17 -Cetosteróide urinário 6,0 a 15,0 mgj24h 
17 -Cetogênico urinário 13 ,O ± 1,7 mg/24h 
17 -Hidroxicorticosteróides 7,0 ± 3,0 mg/24h 
Testosterona 144,0 a 639,0 ng/% 
L.H. 3,7 a 6,7 ng/ml 
F.S.H. 5,0 a 20,0 mUjml 
Prolactina 10,0 a 40,0 ng/% 
T3 43,0 - 60,0% 
T4 3,7 7,0% 
T3 140,0 - 260,0 ng/% (RIA) 
(Valores normais dos exames laboratoriais do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo) 

PROSTAGLANDINAS 

Já é possível obter-se a dosagem das Prostaglandinas 
através do método radioimunológico. Existem indicações 
da existência de correlação entre a concentração da pros
taglandina e alguns casos de infertilidade do homem (a 
importância seria mais evidente após a deposição do sê
men na vagina, por provável alteração do muco cervical). 

RESUMO DO ESQUEMA REPRESENTATIVO DA 
REGULAÇÃO HORMONAL DA FUNÇÃO 
REPRODUTIVA DO HOMEM (Fig. 1) 

O fator de liberação dos hormônios gonadotrópicos 
(Gn-RH) é sintetizado pelo hipotálamo e transportado 
pelo sistema venoso porta a hipófise, que libera L.H. e 
F .S.H. O L.H. age nas células de Leydig para estimular a 
síntese da testosterona, e o F .S.H., age nas células de 
Sertoli. Estes dois hormônios agem seqüencialmente pa
ra a iniciação da espermatogênese. Elevadas concentra
ções de testosterona banham os túbulos seminíferos faci
litam a maturação dos espermatócitos primários a secun
dários, e em seguida, o F.S.H. age induzindo a maturação 



de espermátides a espermatozóides maduros. A testos
terona e possivelmente o F.S.H. agem nas células de Ser
toli para estimular a síntese do androgênio ligado a pro
teína (ABP). Este e mais os derivados da testosterona 
(dihidrotestosterona e 3 Q: -androstenediol) ao nível do 
epidídimo completam a maturidade dos espermatozói
des, dando-lhes motilidade progressiva e capacidade fer
tilizante. 

A exploração funcional do córtex supra-renal é de 
fundamental importância no estudo do paciente estéril, 
face às Últimas relações entre as atividades da hipófise, 
supra-renal e testículos. Na síndrome adrenogenital, 
acompanhada por esterilidade masculina, há defeito en
zimático na síntese do cortisol na camada fascicular e 
conseqüentemente diminuem os níveis séricos de córti
sol. A falta do cortisol será responsável pelo aumento na 
produção do A.C.T .H., estimulando excessivamente as 
camadas fascicular e reticular. Assim, os esteróides se
xuais em excesso irão inibir a liberação das gonadotrofi
nas hipofisárias e em conseqüência observaremos da es
permatogênese alterada (oligospermia ou azoospermia). 
Nestas,condições, observaremos taxas anormalmente ele
vadas de pregnantriol na urina, bem como dos 17-Cetos
teróides urinários, 

As células de Leydig e as do córtex supra-renal têm 
origem embriológica comum e ambas produzem os es
teróides precursores dos 17 -Cetosteróides, estando bem 
firmado que os andrógenos de origem testicular e supra
renal têm a mesma atividade fisiológica. 

BIÓPSIA TESTICULAR 

A biópsia testicular foi realizada pela primeira vez 
por Hotchkiss em 1939 e divulgada por Charny em 
1940. É indicada nos pacientes com azoospermia e nas 
oligozoospermias severas, permitindo distinguir um qua
dro obstrutivo de uma ausência de espermatozóides no 
ejaculado por alteração da espermatogênese e também 
com a finalidade de ajuizar sobre o prognóstico e even
tual tratamento a ser instituído. 

De todas as técnicas descritas para realizá-la, preferi
mos a da remoção cirúrgica do fragmento testicular, que 
permite um estudo histológico mais perfeito, sem altera
ções celulares, além de evitar hemorragias secundárias. 
Sempre efetuamos biópsia testicular bilateralmente. 

A seguir, descreveremos resumidamente a técnica uti
lizada: 

1. Antissepsia e anestesia local. 
2. Testículo mantido em posição com a pele escrotal 

tracionada, aprisionando o epidídimo com os dedos a 
fim de protegê-lo. 

3. Incisão trimsversal com bisturi, da pele escrotal até 
a albugÚlea. 
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4. Ponto de catgut 4. O cromado na albugínea com a 
finalidade de fixar o testículo. 

5. Incisões transversais e paralelas na albugínea reti
rando fragmento de albugínea e tecido germinativo. O 
manuseio do fragmento deve ser feito com todo cuida
do possível, evitando principalmente o esmagamento 
com pinça, pois pode determinar aparecimento de arte
fatos na arquitetura do tecido. 

6. Síntese das camadas em separado. 
7. Fixação imediata do fragmento, em líquido apro

priado. A prática nos tem mostrado que o fixador de 
Bouin nos dá detalhes citológicos bastante delicados. En
caminhar a biópsia assim obtida, informando ao histo
patologista a data e o horário da colheita do material. Lí
quido de Bouin é constituído de uma solução aquosa sa
turada de ácido pícrico (7Sm1), formol puro 40 vol. 
(2Sml) e ácido acético glacial (Sml). Não utilizar solução 
de formalina, pois acarreta destruição tubular com saída 
das células germinativas e lesões nucleares dificultando a 
diferenciação celular. 

O fragmento testicular obtido pode ser estudado sob 
os seguintes aspectos: 

1. Morfológico 
2. Histoquímico 
3. Microscopia eletrônica 
4. Estudo da meiose 
5. Via metabólica da esteroidogênese. 

De maneira resumida, o estudo histológico pode ser 
dividido em cinco tipos, segundo Nelson, W.O. (1963): 

1. Normal 

Túbulos com diâmetros de 150 a 250 micra, células 
de Leydig e seriação completa da espermatogênse, mem
brana basal fina e células de Sertoli ao lado das esperma
togônias. 

2. Aplasia germinativa 

Túbulos de dimensões reduzidas, embora uniformes; 
discreto espessamento da membrana basal, ausência das 
células germinativas e presença de células de Sertoli; cé
lulas de Leydig normais ou aumentadas em número; ra
ras espermatogônias na luz dos túbulos. Este aspecto foi 
o descrito por Del Castillo, Trabucco e De La Balze (sín
drome das células de Sertoli). Quadro histológico seme
lhante, porém com espessamento da membrana tubular 
com acentuada fibro-hialinose, aglutinação pseudo-ade
nomatosa das células de Leydig e ausência de fibras élás
ticas e reticulares, é encontrado na síndrome de Kline
feIter, Reifenstein e Albright. 
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3. Parada da maturação espenn.atogênica 

Túbulos de calibre normal; espermatogônias e células 
de Sertoli normais; parada da maturação no estádio de 
espermatócito I, 11 ou espermátides; raros espermatozói
des e abundante descamação celular para a luz dos túbu
los seminíferos, podem ser encontrados nas endocrino
patias, varicoceles e hidroceles. 

4. Maturação incompleta e desorganização da espenna
togênese 

Túbulos de calibre normal ou diminuído; certo grau 
de fibrose peritubular; desorganização da espermatogê
nese com intensa descamação de células imaturas. Estes 
aspectos podem ser encontrados em pacientes submeti
dos a irradiações, intoxicações, deficiências nutricionais 
e nos portadores de alterações vasculares. Uma desorga
nização progressiva da espermatogênese, fibrose peritu
bular culminando com fibrose e atrofia primária do epi
télio tubular, sem alterações das células de Leydig são 
observadas na síndrome de Steinert (distrofia muscular 
miotônica). 

5. Fibrose peritubular generalizada 

Túbulos de calibre normal dependendo do grau de fi
brose peritubular; podemos observar hialinização e atro
fia dos túbulos seminíferos devido a deficiência progres
siva da nutrição das células germinativas; eventualmente 
ocorre fibrose de todo o túbulo. São alterações próprias 
das orquites, traumatismos, criptorquidia e infecções 
inespecíficas do testículo. Quadro histológico caracterís
tico de testículo pré-puberal é encontrado na síndrome 
de Kallman: túbulos seminíferos de calibre reduzido, dis
plásicos, com discreto espessamento da membrana basal; 
epitélio formado por um sincício de células germinatívas 
indiferenciadas, não se observando células de Leydig no 
interstício. 

Lembramos que a biópsia testicular realizada em pa
cientes portadores de espermogramas revelando olígo
zoospermia geralmente é seguida por uma diminuição na 
contagem de espermatozóides por um período variável, 
de tal maneira que para a avaliação de um determinado 
processo terapêutico após a biópsia, deve ser realizado 
depois de 3 a 4 meses deste procedimento. 

RADIOLOGIA 

O estudo radiológico no paciente portador de inferti
lidade depende de uma indicação precisa, após exames 
subsidiários rotineiros. 

De maneira geral, a investigação radiológica se resume 
nos seguintes estudos; 
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1. Epidídímo-deferento-vesiculografia 
2. Flebografia espennática 
3. Crânio (sela túrcica) 
4. Uretrocistografia 

EPIDIDIMO-DEFERENTO-VESICULOGRAFIA 

Ao propormos o estudo da via seminal, estamos nos 
referindo à porção canalicular extra-albugínea, pois até 
o momento, a visualização da porção intra-albugínea ou 
intra-testicular é infrutífera, sem metodologia definida. 

Belfield (1905/1913) foi o primeiro cirurgião genitu
rinário que chamou atenção para as doenças inflamató
rias ·crônicas da vesícula seminal, realizando a deferento
vesiculografia por punção direta do deferente. Young e 
Waters (1920) publicaram resultados obtidos peia inje
ção de contraste pelo ducto ejaculador, necessitando 
assim de um equipamento uretroscópico especial. 

Trata-se de um exame, embora não incluído na rotina 
Urológica, de fácil realização, e que permite, entre ou
tros, o diagnóstico diferencial entre azoospermia obstru
tiva ou testicular e também completar a avaliação nas oli
gospermias graves. 

Assim, indicamos a epidídimo-deferento-vesiculogra
fia nos pacientes portadores de azoospermias, aspermias 
e oligozoospermia severa (menor que 2 milhões de esper
matozóides por ml e motilidade praticamente nula). 

fustrumento utilizado: 

- Aparelho radiológico com intensificador de ima
gem (controle radioscópico). 

- Anestesia local e material delicado de pequena ci-
rurgia. 

- "Butterfly" agulha 25. 
- Contraste "Hypaque 50%". 
Em nosso Serviço, como na maioria dos casos as indi

cações para a realização da epidídimo-deferento-vesiculo
grafia são coincidentes às indicações da biópsia testicu
lar, nós o efetuamos concomitantemente, aproveitando
se a mesma incisão para os procedimentos. 

Fixando-se o deferente com o polegar e o indicador, 
após antíssepsia prévia, uma pequena área é anestesiada. 
Com uma pequena incisão sobre a pele do escroto, ex
põe-se o deferente, isolando com fios de reparo. Puncio
na-se o deferente, comprovando-se que a agulha se en
contra na luz por um deslizamento mais suave, sensação 
que, após poucas explorações realizadas, se percebe fa
cilmente. 

A exploração radiológica não é realizada simultanea
mente, visto que, com controle radioscópico, muitos de
talhes patológicos são visualizados e identificados unila
teralmente (como por exemplo, dilatação e insuficiência 
de duto ejaculador, presença de fístula vesícula seminal-



vesical de apenas um dos lados etc.) e que se injetado o 
contraste simultaneamente, possivelmente não seriam 
observados. 

O quadro 1, mostra os achados radiológicos de 42 pa
cientes submetidos a epidídimo-<.ieferento-vesiculografia. 

QUADRO 1 

Freqüência dos achados radiológicos de 42 pacientes 
inférteis submetidos a epidídimo-<.ieferento-vesiculografia 

EPIDIDIMO-DEFERENTO-VESICUWGRAFIA 

Normal 
Dilatação de ampola e vesícula 
Obstrução dos ejaculadores 
Deferente obstruído unilateral 
Deferente obstruído bilateral 
Deferente hipotrófico 
Agenesia do deferente 
Dilatação do ejaculador 
Fístula vesícula seminal-vesical 

f 
47,6 
11,9 
11,9 
9,5 
4,7 
4,7 
4,7 
1,3 
1,3 

Uma vez dominada a técnica, esta exploração se 
transforma num estudo simples, quase sem complica
ções, realizável em ambulatório, e capaz de demons
trar alterações das vias seminais insuspeitáveis, de cau
sas intrínsecas ou conseqüentes a modificações de órgãos 
vizinhos. 

Epididimo-deferento-vesiculografto, mostrando detalhes da por
ção do epidfdimo (de aspecto normal) obtido com injeção de 
contraste após punção da agulha diritida para a bexiga, sem ne
cessidade de outra punção da agulha dirigida ao testfculo. 
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Epididimo-deferento-vesiculografto revelando : dilataçaõ da vesi
cula seminal e ampola diferencial à esquerda, com obstrução do 
dueto ejaculador do mesmo lado; fistula vesicula seminal-vesical 
à direita com passagem de contraste à bexiga (visualizado graças 
a injeção de contraste separadamente e do controle radios
cópico). 

Epididimo-deferento-vesiculogr.afto revelado: injeção do contras· 
te apenas do lado esquerdo, com dilatação da ampola deferencial 
e da vesicula seminal à esquerda e passagem do contraste à bexi
ga e à vesicula seminal à direita, demonstrando assim, insuficiên
cia e dilatação anômala do duto ejaculador direito. Este detalhe 
foi observado graças ao controle radioscópico e a injeção do con· 
traste realizado não simultaneamente pelos dois deferentes. 
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FLEBOGRAFIA ESPERMÁTlCA 

As alterações presentes no espennograma de alguns 
pacientes portadores de varicocele, levando-os a infertili
dade despertou o interesse a diversos pesquisadores na 
tentativa de elucidar a etiopatogenia dessas alterações. 
Admite-se que a varicocele seja causada pela insuficiência 
das válvulas situadas nas porções proximais da veia esper
mática. 

Alguns autores ressaltam que muito antes da varicoce
le se tornar palpável e clinicamente demonstrável, ela já 
exerce ação prejudicial para o espermatozóide . 

Vários são os métodos subsidiários para o diagnóstico 
da varicocele sub cl íníca , da qual . citamos: flebografia es
permática, termografia, ultrassonagrafia, detecção e ob
servação do fluxo retrógrado através do efeito Doppler, 
mapeamento escrotal com Tecnésio radioativo . 

Utilizamos em nosso Serviço, a flebografia espermáti
ca, assim esquematizada: 

- Técnica de Seldinger: sob anestesia local e pequena 
incisão, punciona-se a veia femural direita, e sob controle 
radioscópico, introduz-se o cateter de polietileno radio
paco. 

- Cateterização da veia espermática e introdução do 
contraste (Isopaque Coronar 370ngl/ml) através do apa
relho automático "Injetor - Cordis Injections". 

- Radiografias são obtidas à velocidade de um por 
segundo em 10 segundos (cambiador Pack). 

Com o domínio da técnica, todo o procedimento é 
realizado com o paciente de ambulatório, visto que em
bora existam as complicações decorrentes , elas se tornam 
raras, se todos os cuidados forem redobrados. 

A presença de refluxo venoso testicular por veias de 
calibre aumentado e tortuosas, com preenchimento ve
noso até o plexo pampiniforme, tem sido considerada 
indicação formal da cirurgia. Assim, através da flebogra 
fia espermática, caso de varicocele não detectável clini
camente, em paciente infértil , poderá ser diagnosticado 
tratado convenientemente. 

Flebografia espermática: fotografia (A) mostrando intensa dilatação da veia espermática junto da veia renal; fotografia (O) dilatação in· 
tensa do plexo pampiniforme do mesmo individuo, cujos espermogramas revelaram oligoastenozoospermias severas. 
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FlebografUl espermática: fotografia (C) mostrando cateterização à direita da veia espermática que se apresenta dilatada; fotografUl (D) re
velando dilatação do plexo pampiníforme. Paciente oligozoospérmico portador de varicocele à direita, que após 8 meses do tratamento 
cirúrgico engravidou sua esposa. 
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Flebografia espermática: fotografia (E) mostrando nivel da 
ligadura do veia espermática à esquerda, porém presença de 
contraste (fot. abaixo deste nivel, com persistência da varicocele. 
Paciente havia sido submetido ao tratamento cirúrgico anterior 
com ligadura e secção (pela técnica descrita por Ivanissevich), 
sendo novamente operado, com exérese do plexo pampiniforme 
até próximo do testfculo e eversaõ da túnica vaginal. Após 
segunda cirurgia, observou-se me/hora dos vários parâmetros do 
espermograma e engravidando a esposa após 18 meses da última 
cirurgia. 
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CRÂNIO (SELA TÚRCICA) 

Em determinadas situações, devido a persistência de 
valores alterados das diversas dosagens hormonais e exa
me clínico evidenciando patologia do sistema nervoso 
central, faz-se necessário a exploração radiológica do 
crânio, em especial a sela túrcica. Uma vez constatada al
terações da sela túrcica, portanto indicativo de tumor da 
hipófise, o auxílio e a orientação de um Neurocirurgião 
em muito colaborará para uma terapêutica eficiente e 
eficaz. 

Radiografia da sela túrcica: alargamento e aumento da sela túr
cica indicativo de processo tumaral. 

URETROCISTOGRAFIA 

Nos casos de infertilidade cujos pacientes são porta
dores de sinais e sintomas sugestivos de patologias do sis
tema urogenital distaI, a uretrocistografia apresenta-se 
como mais um recurso subsidiário. Através dela, diagnos
ticamos estenoses congênitas de uretra, atresias do meato 
uretal externo, hipertrofias do verum-montanum, lojas 
prostáticas, refluxos da uretra para os duetos ejaculado
res, disectasias do colo vesical etc. 

Apesar dos grandes avanços científicos, permitindo 
estudos cada vez mais profundos no âmbito da Androlo-
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gia, observamos ainda muitas dificuldades para o estabe
lecimento de diagnóstico e terapêutica na infertilidade 
masculina. Com muita freqüência observamos especialis
tas solicitando determinados exames subsidiários sem a 
devida indicação, levando o paciente a um estado verda
deiramente desanimador. 

O tratamento do homem infértil deve ser precedido 
por uma sistematização propedêutica racional e ordena
da, a fun de se obter, tanto quanto possível o diagnósti
co anatômico, etiológico e funcional. 
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pielolitotomia por coágulo - comunicação preliminar 

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA ROCHA 
da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Católica do Paraná - Curitiba-PR 

MATERIAL E MÉTODOS 

Dois casos de um total de 5 já realizados, são aqui re
latados nos quais empregou-se a técnica da pieloHtoto
mia por coágulo artificial, tendo-se adicionado algumas 
gotas de azul de metileno para facilitar a sua identifica
ção posterior, sem que isto implicasse em qualquer al
teração dos resultados. 

O material necessário consiste de: / 
1 - Crioprecipitado - 2 unidades (100ml) -- preparado 

em Banco de Sangue; 
2 - Cloreto de Cálcio (Cacl2)-1 ampola (lO cc-I 00 mgJ 

cc); 
3 - Trombina Bovina - Topostasine (Roche) - 3000 

unidadesjflaconete; 
4 - Azul de Metileno - 1 ampola de 10 cc ; 
5 - Seringas descartáveis - (50 cc, 20 cc, 10 cc , 2 cc e 

1 cc); 
6 - Estufa com banho-maria a 370 C; 
7 - Termômetro; 
8 - Agulhas ' ~Butterfly" n? 8 - 2 unidades. 

Este material é previamente manipulado, e deixado 
em banho-maria por cerca de 30 minutos, tempo sufi
ciente para que se realize o acesso cirúrgico ao rim, com 
exposição ampla do bacinéte onde serão posteriormente 
injetados os componentes do coágulo. 

Uma vez dissecado o bacinete, com isolamento cui
dadoso do segmento proximal do ureter, é o mesmo 
clampado com auxílio de pinça "buldog" ou com dreno 
de Penrose estreito (n? 1), para que se possa medir a ca
pacidade do bacinete, injetando-se solução salina isotô
nica que será posteriormente aspirada. 

Uma vez medida a capacidade das cavidades renais, e 
utilizando-se a tabela desenvolvida por Fischer2 em seu 
trabalho, estimamos a quantidade dos componentes que 
vão ser injetados, e que formarão o coágulo. 

Com o auxI1io de duas punções no bacinete , realiza
das com agulhas "Butterfly" n? 18, realizamos a injeção 
dos componentes do coágulo, injetando por uma delas o 
volume de Crioprecipitado preconizado pela referida ta
bela, e na outra, de forma simultânea, a mistura de Clo
reto de Cálcio, Trombina, e as gotas de Azul de Metile
no também preparadas de acordo com os valores previa
mente calculados. Aqui existe também a possibilidade de 
se realizar a mistura de todos os componentes previa
mente, utilizando-se uma seringa de maior capacidade, 
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50 cc por exemplo , e através de uma única punção no 
bacinete, injetarmos todos os componentes do coágulo 
ao mesmo tempo, conforme a técnica original descrita 
pelo próprio Fischer. 2 

A injeção simultânea pode ser utilizada, mas o tempo 
de coagulação é em torno de 30 segundos, ocorrendo 
muitas vezes por dificuldades técnicas, a formação do 
coágulo no interior da seringa, fazendo com que seja ne
cessário desprezar todo o material já preparado; a pun
ção com duas agulhas nos possibilita evitar este incon
veniente , nos parecendo mais fácil e segura. 

Uma vez realizada a injeção, com a rapidez na forma
ção do coágulo, nós podemos logo após 2 ou 3 minutos, 
realizar uma pielotomia, pela qual veremos sair o coágulo 
formado, elástico, de coloração azulada , e de fácil remo
ção, trazendo consigo na maior parte das vezes (chegan
do a cerca de 96% de bons resultados para alguns autores 
- Fischer2

) o cálculo , ou os cálculos englobados, nos 
possibilitando desta forma realizar uma cirurgia que pre
viamente nos parecia difícil, de forma simples e segura, , 
isenta de complicações. (Fig. 1) 

Fig. 1 - Aspecto do coágulo formfJdo após a injeção dos compo· 
nentes formadores do coágulo, referente ao caso n~ 2, mostran· 
do que trouxe englobado o pequeno cálculo que estava em grupo 
calidal inferior. Notar a . coloração adquirida com a mistura de 
azul de metileno. 
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Fig. 2 - Raio X simples de abdome, e urograJIil excretora, mostrando dois cálculos móveis, em rim esquerdo, apresentando também discreta 
anomalia de rotação. 

CASOS RELATADOS 

Casol 

Adulto jovem, sexo masculino, 39 anos, se nos apre
senta com queixas de cólica renal à esquerda, de caráter 
subentrante, que o levaram a diversos internamentos 
anteriores. Investigação radiológica realizada em seu úl
timo internamento, evidenciou em rim esquerdo, 2 cál
culos móveis, dentro de cavidades renais amplas, em um 
rim com discreta anomalia de rotação. (Fig. 2) 

Submetido a lombotomia, foram injetados os coml?o
nentes do coágulo após ampla exposição do bacinete, 
que aberto cerca de 3 minutos após.a injeção, permitiu a 
retirada de grande coágulo azulado, com os cálculos en
globados, mostrando o bom êxito da operação. (Fig. 3) 

Fechamento da ferida operatória 'sem dificuldades 
técnicas, com boa evolução pós-operatória, recebendo aI· 
ta curado no 99 dia de pós-operatório. 
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Fig. 3 - Coágulo retirado do caso nt? 1, onde pode-se notar os 
cálculos englobados. 
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Fig. 4 - Raio X simples de abdome e urograjlO excretora, mostrando pequena concreção radiopaca em junção pielo·ureteral esquerda. No 
ato operatório este cálculo migrou para o interior das cavidades renais, tendo sido retirado com o auxtlio do coágulo. 

Caso 2 

Paciente do sexo feminino, 41 anos, com queixas de 
cólicas repetidas, em conseqüência de pequeno cálculo 
móvel em rim direito. Fez urografia excretora (Fig. 4), 
que mostrou a concreção radiopaca encravada em jun
ção pielo-ureteral, recebendo indicação cirúrgica. 

Através de lombotomia por via lombar posterior, 
procedeu-se a exposição ampla da junção pielo-ureteral, 
tendo-se notado que o cálculo havia migrado para o in
terior das cavidades renais. Pensando-se nessa possibili
dade, havíamos previamente preparado os componentes 
do coágulo, que foram injetados separadamente (2 pun
ções no bacinete), sob pressão, deixando a cavidade pié
lica bastante distendida. Três minutos após, pela incisão 
da pielotomia, emergiu quase de forma espontânea (ha
via sido injetado sob pressão), o coágulo azulado, tra
zendo englobado na sua ramificação do grupo calicial in
ferior, o pequenô cálculo, como bem mostra a figura 1 e 
a figura 5. 
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Fig. 5 - Momento da retirada do coágulo após a abertura do 
bacinete, notando-se a facilidade da manobra, uma vez que seus 
componentes ao serem injetados sob pressão, fazem com que ele 
se projete para fora quase que espontaneamente. Caso nf! 2. 

Fechamento da ferida operatória sem problemas, cóm 
boa evolução pós-operatória, erecebendo alta já no quin
to dia após o ato cirúrgico, com controle ambulatorial. 
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COMENTÁRIOS 

A técnica aqui relatada, pela sua simplicidade, e pelos 
bons resultados obtidos, deve ser considerada como uma 
nova alternativa bastante segura na manipulação dos cál
culos renais múltiplos ou móveis. 

Nossa experiência, ainda pequena, consistindo dos 
dois casos relatados, outros 3 já realizados, e novos casos 
em preparo, mostra os excelentes resultados que a técni
ca oferece, e que coincidem com os da literatura mun
dial, onde encontramos cerca de 96% de êxito. 

Quando utilizamos o coágulo corado pelo azul de me
tileno (2 a 3 gotas), a sua identificação fica bem mais 
simples, uma vez que o coágulo natural, tem uma colora
ção amarelo-palha, de aspecto gelatinoso, e por vezes fi
cando difícil a sua visualização. Tal modalidade de colo
ração não implica em nenhum fator desfavorável na con
sistência ou na elasticidade do coágulo, podendo ser em
pregado sem nenhum detrimento para o bom êxito da ci
rurgia. 

A injeção dos componentes do coágulo de forma 
separada, utilizando-se duas seringas distintas, nos parece 
também mais factível sob o ponto de vista técnico, uma 
vez que decorrido os 30 segundos após a mistura dos 
componentes, estes coagulam, o que ocorrerá no interior 
da seringa, se algum fator retrasar a sua injeção nas cavi
dades renais. 

Esta comunicação preliminar tem a finalidade de lem
brar aos colegas uma possibilidade que pode ser empre
gada na manipulação de muitos cálculos por vezes consi
derados "difíceis" pelo seu número ou pela sua mobili
dade, reduzindo consideravelmente o tempo cirúrgico, 
tornando a cirurgia mais segura, pela simplicidade de sua 
confecção, inocuidade para o paciente, e alto índice de 
bons resultados alcançados. 

RESUMO 

A pielolitotomia com auxilio de coágulo, utilizando-
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se um coágulo artificial de crioprecipitado e trombina, 
ou fibrinogênio e trombina, vem sendo utilizada desde 
1943,1 quando Dees idealizou esta técnica. Muitos apri
moramentos tornaram o preparo do coágulo mais sim
ples, fazendo-o mais consistente e aumentando a sua 
elasticidade, tornando-se técnica de escolha nos cálculos 
multilhos e móveis, localizados nas cavidades renais. Es
te comentário preliminar, tem a finalidade de demons
trar os bons resultados obtidos nos primeiros dois casos 
em que empregamos esta modalidade técnica de remoção 
dos cálculos renais, introduzindo uma pequena modifi
cação na técnica preconizada por Fischer,2 e que consis
te na adição de algumas gotas de azul de metileno nos 
componentes do coágulo, o que o torna de coloração 
azulada, facilitando posteriormente a sua identificação. 

SUMMARY 

This is a preliminar comunication using the "coagu
lum pyelolithotomy" with the tecnic described by Fis
cher,2 and used as long as 1943 whem had been ideali
zed. by Dees.1 Is a very good tecnic to remove multi
pIes renal calcu1us, or calculi that change frequent1y it 
position in the renal cavities. We did a litt1e modification 
in the tecnic, adding some drops of methilene blue, 
doing a bluish coagulum, easier to be identifyed. 
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infiltração anestésica em lombotomias 

OTTO HENRIQUE TÚRRES CHAVES - C. BRAGA NETO - FRANCISCO DE PAIV A FILHO 
do Hospital São Francisco de Assis - Belo Horizonte-MG 

RESUMO 

Em um estudo de 30 pacientes, submetidos a lombo
tomia, a metade teve infIltração de Cloridrato de Bupiva
caína, na área dos nervos intercostais e planos muscula
res, antes do fechamento da ferida operatória. 

Nenhuma complicação foi notada e uma redução 
muito intensa da dor foi obtida, com uma diminuição 
de 78% no número de doses de analgésico, em compa
ração com grupo controle, no período. Outros importan
tes benefícios obtidos foram: deambulação com peristal
tismo e eliminação de gases e conseqüente alimentação 
normal mais precoce, respiração e habilidade para tossir 
totalmente facilitada, e a depressão dos analgésicos inje
táveis foi evitada, de maneira substancial. 

ESTUDO 

O bloqueio com anestésicos locais, da inervação inter
costal com objetivos cirúrgicos e de anestesia pós-opera
tória, tem sido usado desde 1940. Entretanto, devido ao 
curto período de ação dos agentes anteriormente dispo
níveis, repetidas infIltrações eram necessárias para man
ter o bloqueio, o que limitava muito seu uso com obje
tivos analgésicos, no pós-operatório. Desde a descoberta, 
de soluções anestésicas de longa duração (Bupivacaína) 
Dhuner e Bergh e associados, relataram excelentes resul
tados no alívio da dor, com períodos de 12 a 24 horas, 
em cirurgias torácicas e abdominais. Como o urologista, 
usa comumente a incisão costal ou subcostal, para cirur
gias renais, e a proximidade dos nervos torácicos inter
costais, bem como a inervação da região, torna a ferida 
intensamente dolorosa, necessitando altas doses de anal
gésicos potentes nos primeiros dias, até mesmo opiáceos, 
com as complicaçÕes da sedação exagerada e da própria 
dor alterando de maneira substancial o curso de pós
operatório, nos interessamos pelos escassos trabalhos de 
infIltração local, da incisão com objetivos anestésicos no 
pós-operatório em urologia e passamos a utilizar a Bupi
vacaína. 

O Cloridrato de Bupivacaína (Marcaína), foi sinteti
zado em 1957, por Ekenstam e associados. Tem uma po
tência 4 vezes maior que a Lindocaína, com uma toxici
dade menor qué 4 vezes, comparada com a mesma. Com
binada com Adrenalina, seu efeito analgésico, excede 12 
horas. 
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MÉTODO 

Trinta pacientes, submetidos a lombotomia, para ci
rurgia renal ou ureteral, foram estudados. A metade dos 
pacientes, não teve o bloqueio dos nervos intercostais, 
com infIltração dos planos musculares com anestésico. 
Na outra metade, foi feita a infIltração dos nervos inter~ 
costais e dos planos musculares, com 20cc de Cloridrato 
de Bupivacaína a 0,5% com Adrenalina, antes do fecha
mento da ferida operatória. No pós-operatório os pacien
tes foram tratados de maneira uniforme, com prescrição 
de analgésico na dose indicada, até de 2 em 2 horas se 
necessário para a dor. A enfermagem não tomou conhe
cimento do estudo. Uma avaliação objetiva e subjetiva 
foi feita, com base na intensidade da dor, início de 
deambulação, facilidade de respiração e de tossir, habili
dade para alimentar e tipo de alimentação, peristaltismo 
e eliminação de gases. 

RESULTADOS 

Avaliação Objetiva: Necessidade de analgésico: o nú
mero de doses de analgésico requerido pelos pacientes 
dos grupos controle e experimental, durante 5 dias ini
ciais de pós-operatório, abrangidos pelo estudo, é mos
trado no gráfico 1. Pacientes no grupo da infIltração ne
cessitaram uma média de 1,2 doses de analgésico, no 
1<.> dia, 0,6 dose no 2<.> dia, 0,8 dose no 3<.> dia, 0,6 dose 
no 4<.> dia e 0,4 dose no 5<.> dia. No grupo controle, a mé
dia de analgésico necessitada, foi de 5,4 doses no 1 <.> dia, 
3,3 doses no 29 e 39 dias, 2,4 doses no 4<.> dia e 1,3 do
ses no 5<.> dia. As diferenças são altamente significativas. 

Pacientes submetidos a infIltração, necessitaram no 
período abrangido pelo estudo, uma média de 0,7 dose 
de analgésico dia, e o grupo controle 3,1 doses/dia. 

Dos pacientes submetidos a infIltração, quatro não 
necessitaram nenhum analgésico no 19 dia, dez não ne
cessitaram no 2<.> dia e cinco no 39 e 49 dias e três no 59 
dia, e no período abrangido pelo estudo, no mesmo gru
po dois pacientes não necessitaram analgésico, três pa
cientes apenas 1 dose e os demais de 2 a 8 doses (máxi
mo usado). No grupo controle todos necessitaram anal
gésicos, e no período, a necessidade requerida mínima 
foram 15 doses. 

Avaliação Subjetiva: Intensidade dor: os pacientes do 
grupo de infIltração apresentaram dor discreta de 12 a 
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24 horas após a cirurgia. No grupo controle todos quei
xaram dor aguda, e muitos necessitaram analgésicos já 
ao acordar da anestesia, e todos na 1 ~ hora. 

Deambulação: alguns pacientes do grupo de inflltra
ção, foram capazes de levantar no dia da cirurgia, levan
do em média 2 dias para deambular sem auxílio. No gru
po controle nenhum paciente foi capaz de levantar no I? 
dia e necessitaram de 3 a 5 dias para deambular sem au
xl1io. 

Peristaltismo: um rápido retorno de peristaltismo, 
com eliminação de gases foi notado no grupo de inftl
tração, o que permitiu uma rápida retomada de dieta 
normal e que aconteceu num período médio de 60 horas 
e no controle a média foi de 96 horas. 

Habilidade para tossir: no grupo de inftltração, no dia 
da cirurgia, todos os pacientes foram capazes de íossir. 
No grupo controle tal habilidade, levou mais de 48 ho
ras. 

CONCLUSÃO 

A significativa redução da dor no período pós-opera
tório, com um acordar pós-anestésico tranqüilo, e a di
minuição de 78% no número de doses de analgésico no 
período, sem a inconveniência de seus efeitos colaterais 
no aparelho respiratório, sistema nervoso central e gas
trointestinal, por si só deveria animar a que todo cirur
gião usasse a inftltração anestésica na ferida cirúrgica 
principalmente nas lombotomias. 

Deve ser acrescentado ainda que não tivemos nenhu
ma complicação conseqüente a inflltração (raras na lite
ratura-O,092%) e que a necessidade de doses de analgési
co cai para aproximadamente 1/5 no dia da infiltração 
e mesmo após o desaparecimento da ação do anestésico, 
os pacientes deste grupo necessitam menos doses de anal
gésico (vide gráfico 1), cr~ditando-se este fato especula
tivamente à hipótese de que quando a dor é inibida no 
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período imediato a que se iniciaria, todo o cicIo seguinte 
é alterado, diminuindo sua intensidade e duração. A va
riação de tempo conseguido de anestesia entre a biblio
grafia consultada, é reputada à quantidade de anestési
co usada e à técnica de inflltração. 

Finalmente deve ser salientado, que recentemente, 
Kaplan e associados, combinaram Bupivacaína a Dextran 
de baixo peso molecular, conseguindo aumentar o tempo 
de anestesia local a 72 horas, o que sem dúvida aumenta 
o conforto do paciente submetido a irlftltração local, e 
do médico, pelo excelente pós-operatório que proporcio
nará, e que acreditamos deva ser nossa preocupação. 
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